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Вступ 

STEM-освіта як низка чи послідовність курсів або програм навчання, що готує учнів до 
успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і 
більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових 
понять. 

Однак у STEM-освіті активно розвивається і креативний напрямок, що включає творчі та 
художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика тощо). 

Тому, все частіше абревіатура STEM розширюється до STEAM, де «А» - це Art, тобто 
мистецтво. 

Кіно та телебачення, поряд з творчою складовою, не мали б існувати без технологічної, 
особливо зараз коли  зйомка, монтаж, post-production повністю ведеться електронними 
цифровими засобами. 

В народному художньому колективі «Дитячо-юнацька телестудія «Грані» в гуртковій 
роботі останні 15 років особлива увага приділяється саме такому симбіозу: «творчість + 
технології».                   

Альбом-посібник «Технологічні та творчі основи операторської майстерності» є 
наочною презентацією частини курсу лекцій, що передбачені навчальною програмою 
«Аудіо-відео технології для кіно-відео гуртків і дитячих телестудій» (автор-укладач М. Г. 
Едель), затвердженої наказом Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації №431 від 26.06.2019 р., та призначений в допомогу керівникам гуртків 
медійного напряму, які проводять гурткові заняття за цією навчальною програмою або 
аналогічною.  

Альбом-посібник може використовуватися як самостійний альбом у друкованому вигляді, 
або як презентація під час гурткових занять - в електронному (файл формату .ppsx).  
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери 
Око людини - найдосконаліша біологічна «відеокамера» 

Людство сотні років прагнуло створити його технологічний аналог 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери 

Камера-обскура – перший прототип фотоапарату 

1 - світлонепроникний ящик з 

матовою задньою стінкою. 

 

2 – маленький отвір в передній 

стінці. 

 

3 - об'єкт зйомки. 

 

4 - перевернуте зображення 

об'єкта зйомки 

1 

2 

3 

4 

За рахунок дифракції (кругового заломлення) світла отвір 2 виступає в ролі 

лінзи, яка збирає світло (двоопуклої лінзи, лупи), але з малою світлосилою 

(зображення об'єкта 4 неяскраве і не чітке). 

 

При установці в центрі передньої стінки двоопуклої лінзи замість отвору, 

яскравість і якість зображення значно покращуються. 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  
Геометрична оптика – побудова зображення двоопуклої лінзи. 

H - H - площина двоопуклої лінзи 

O - оптичний центр лінзи 

A - А - оптична вісь лінзи 

F - точка фокусу 

FO - фокусна відстань 

АВ - об'єкт, А1 - В1 - зображення об'єкта 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  
Геометрична оптика – побудова зображення двоопуклої лінзи 

H - H - площина двоопуклої лінзи 

O - оптичний центр лінзи 

A - А - оптична вісь лінзи 

F - точка фокусу 

FO - фокусна відстань 

АВ - об'єкт, А1 - В1 - зображення об'єкта 

H - H - площина двоопуклої лінзи 

O - оптичний центр лінзи 

A - А - оптична вісь лінзи 

F - точка фокусу 

FO - фокусна відстань 

АВ - об'єкт, А1 - В1 - зображення об'єкта 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  
Геометрична оптика – побудова зображення двоопуклої лінзи 

H - H - площина двоопуклої лінзи 

O - оптичний центр лінзи 

A - А - оптична вісь лінзи 

F - точка фокусу 

FO - фокусна відстань 

АВ - об'єкт, А1 - В1 - зображення об'єкта 

Висновок: Чим коротше фокусна відстань об'єктива і чим більше 

відстань від нього до об'єкта, тим менше зображення об'єкта! 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  
 Будова дискретних об'єктивів (з постійною фокусною відстанню) 

9 

Сучасні об’єктиви – складні інженерно-технологічні пристрої,  які складаються з 

великої кількості лінз з різними фокусними відстанями та дозволяють 

отримувати дуже якісне зображення. 



Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  

Будова об'єктива зі змінною фокусною відстанню 

(«варіооб'ектив», «трансфокатор», «зум») 
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Об’єктив – «око» фото-, відеокамери  
 Сучасні об’єктиви 
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Фотоапарат 
 Сучасні фотоапарати 
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Фотоапарат 
Блок-схема фотоапарата 
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Відеокамера 
Сучасні відеокамери 
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Відеокамера 
Блок-схема відеокамери 

1. Об’єктив.    5. Мікрофон. 

2. Матриця .    6. Аудіоканал. 

3. Елементи керування різкістю та “зумом”. 7. Мікропороцесори керування 

4. Електронний відошукач.       та обробки відеосигналу 
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Лінійна перспектива: передаємо в кадрі об’єм. 
 

 

І. Знімаємо з однієї точки, але з 

трьома положеннями «зуму» 

(трьома різними фокусними 

відстанями об'єктива). 

1. «Зум» в крайньому положенні: коротка 

фокусна відстань.  

 Об’єктив з широким кутом захоплення – 

«віддаляє» зображення. 
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   Лінійна перспектива: передаємо в кадрі об’єм. 
 

 
2. «Зум» в середньому положенні. 

Середня фокусна відстань, середній 

кут захоплення.  Зображення 

природне для людського ока. 

3. «Зум» в крайньому положенні: велика 

фокусна відстань. Об’єктив з вузьким кутом 

захоплення « наближає» зображення. 

                    Висновки: 

1. Чим більша фокусна відстань об’єктива, тим менше лінійна перспектива. 

Тобто, зображення стає більш «плоским»! 

2. Не слід застосовувати «зум» (тобто, знімати одночасно з «від'їздом» або 

«наїздом»), оскільки при цьому змінюється лінійна перспектива 

зображення, що призводить до його неприродності! 
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   Лінійна перспектива: передаємо в кадрі об’єм. 
 

 
ІІ. Знімаємо з різними 

фокусними відстанями 

об'єктива, зберігаючи розміри 

об'єкта (тобто наближаючись 

або віддаляючись від нього). 

1. Знімаємо при максимальному 

наближенні «зуму» (довгий фокус, 

малий кут захоплення), відійшовши 

від об'єкта. 

Зображення «плоске» (мінімальна лінійна перспектива) 
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  Лінійна перспектива: передаємо в кадрі об’єм. 
 

 
ІІ. Знімаємо з різними 

фокусними відстанями 

об'єктива, зберігаючи розміри 

об'єкта (тобто наближаючись 

або віддаляючись від нього). 

2. Знімаємо в середньому положенні 

«зуму», підійшовши до об'єкта 

ближче. 

Лінійна перспектива середня 
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    Лінійна перспектива: передаємо в кадрі об’єм. 

 
ІІ. Знімаємо з різними 

фокусними відстанями 

об'єктива, зберігаючи розміри 

об'єкта (тобто наближаючись 

або віддаляючись від нього). 

3. Знімаємо в в крайньому 

(ширококутовому) положенні «зуму», 

підійшовши до об'єкта впритул. 

У третьому варіанті лінійна перспектива максимальна – зображення «живе».  

Висновок: Намагайтеся знімати на самому широкому куті об'єктиву, підходячи 

до об'єкта ближче (у т. ч. і при зйомці крупних планів). 
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Повітряна перспектива: передаємо в кадрі простір. 

Чим більше відстань між головним об’єктом і фоном, тим більше між ними 

повітря, мікрочастинок пилу, туману - це так звана «димка». 

Вона створює додатковий об’єм, «опуклість» зображення. 

При зйомці «на натурі» підшукуйте за об'єктом цікавий фон і «відривайте» 

від нього об'єкт (людину), знімаючи на середньому або широкому куті 

об'єктиву,  підходячи до об'єкта ближче. 
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Повітряна перспектива: передаємо в кадрі простір. 

При зйомці в дощ або сніг - відходите від об'єкта подалі, щоб між ним і 

об'єктивом було побільше дощинок або сніжинок 

При цьому використовуйте більш довший фокус об'єктива. 

Зйомку обов'язково ведіть зі штатива! 
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Ракурс - як виразний засіб зображення  
 

Піднімаючи камеру на штативі вище або нижче рівня очей людини і, відповідно, 

змінюючи кут її нахилу ми можемо висловити своє ставлення до об'єкту зйомки: 

Нижній ракурс 

представляє героя 

доброзичливим, 

відкритим тобто - 

позитивним 

 

А при зйомці 

будівель - надає їм 

більшої 

монументальності 

Верхній ракурс 

умовно позначає 

негативного 

героя. 

 

При зйомці 

будівель з 

високою точки (з 

висоти 

пташиного 

польоту) - 

зменшується їх 

реальна висота 
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Світло - головний «інструмент» оператора 
(фотографія  з грецької: «світлом пишу») 

Гірські цирки і кратери 

Місяця найбільш рельєфно і 

розбірливо помітні в області 

лінії розділу місячного дня і 

ночі (світла і тіні) 

 

При відеозйомці також 

найкраще, коли світло падає 

косо («низьке сонце») - тобто 

вранці і ввечері. 

Висновок:  

По можливості, вибирайте 

для зйомки «на натурі» 

ранкові та передвечірні 

години, коли сонце стоїть 

невисоко над горизонтом. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

У фотографії та кіно розрізняють п'ять видів світла: 

малююче, заповнююче, контрове, фонове і моделююче 

Спрямований потік променів, що виявляє рельєф об'єкта зйомки називають 

малюючим світлом. Це світло спрямовано під кутом до об'єкта 

25 



Світло - головний «інструмент» оператора 

Слабший і розсіяний потік, що висвітлює в тому числі ділянки, на які не 

потрапив малюючий промінь, називають заповнюючим (або експозиційним) 

світлом. Джерело цього світла розташовується зазвичай з боку камери. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Світло, що дає об'єкту підсвічену окантовку, називають контровим (або 

контражурним). Встановлюється позаду об’єкта зйомки. 

Підсвічування «відриває» об'єкт від фону, вказує на простір між ними. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Фонове світло висвічує фон. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Моделююче світло - це вузький промінь, спрямований на якусь частину 

об'єкта, деталь, з метою виділити, підкреслити її значення. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

У фотографії та кіно, як правило, одночасно використовується декілька 

джерел світла, наприклад: 

Малююче і контрове світло 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Малююче, контрове та заповнююче світло 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Малююче, контрове, заповнююче та фонове світло 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

В аматорських умовах також, найчастіше, є кілька природних джерел світла: сонце 

(малююче), небо і білі хмари (заповнююче) або, наприклад, вікна, стіни, великий 

аркуш білого паперу, дзеркало або промені сонця, що пробиваються крізь листя 

(моделююче), а також електроосвітлення приміщення (заповнююче), настільна 

лампа (малюючие), ліхтарик або екран мобільного телефону (моделююче) тощо. 

Припустимо, зйомка проводиться в приміщенні, де є тільки два природних 

джерела світла - вікно і відбите світло від стін. 

Варіант 1. 

Тут світло від 

вікна виконує 

роль малюючого, 

а відбите від стін 

і стелі - 

заповнюючого. 

Висновок: Використання 2-х видів світла створює досить об'ємну і 

просторову («глибоку») картинку. 
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Світло - головний «інструмент» оператора 

Варіант 2. 

Тут світло від вікна 

виконує роль 

контрового і частково 

малюючого, а відбитий 

від стін і стелі - 

заповнюючого. 

В цьому випадку, використання декількох джерел світла також створює 

об'ємну і «глибоку» картинку. 

Варіант 3. 

В цьому випадку, 

світло від вікна 

виконує роль лише 

одного - заповнюючого 

світла (відбите від стін 

і стелі менш інтенсивне 

і  ролі не відіграє) 

Картинка похмура, сіра, невиразна, «плоска»: об’єм і простір відсутні. 
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Кінематографічні плани 

Кінематографічний план (або інакше - кадр) – фрагмент (частина) фільму, який 

знятий за одне включення камери. 

Крупність плану визначається по відношенню до головного об’єкта зйомки. 

Якщо об’єкт зйомки - людина, 

то крупний план (КП) - це 

зображення її по груди. 

Крупні плани – основний засіб 

передати емоції «героя» 

На середньому плані (СП) - 

людина (група людей) не 

вміщується у повний зріст. 
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Кінематографічні плани 

На загальному плані (ЗП) - людина 

(група людей) вміщується у повний 

зріст (із захопленням частини 

навколишнього простору). 

У професійно знятих фільмах кількісне 

співвідношення різних за крупністю планів 

розподіляється приблизно так: 

(Пропоную самим перевірити  це 

співвідношення при перегляді фільму) 

 

До цього треба прагнути і вам при зйомці 

фільмів!    
К

р
у

п
н

і 
п

л
ан

и
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і 

   
З

аг
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н

і 

 50% 

30% 

20% 
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Технологія монтажу при кіно/відео зйомці. 

Перші кінофільми  знімались статично закріпленою на штативі камерою 

одним, як правило загальним планом, так би мовити, за один прийом, а сцени 

«розбивалися» титрами. 

Кадр з фільму братів Люм’єр 

«Вихід працівників з фабрики» 

(1895 рік)  

 

Кадр з фільму братів Люм’єр 

«Прибуття поїзду до вокзалу Ла Сьота» 

(1896 рік) 
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Технологія монтажу при кіно/відео зйомці. 

Наступний крок розвитку кіно: внутрішньо кадровий монтаж – коли герої рухаються 

перед статично встановленою камерою, наближаються та віддаляються від неї і при 

цьому плавно змінюється крупність плану (зйомка ведеться безперервно). 

Кадри з фільму 

«Великий ковток»  

(реж. Джеймс 

Вільянсон, 1901 р.) 
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Технологія монтажу при кіно/відео зйомці. 
До застосування монтажу різних планів за крупністю та, взагалі, склеювання різних 

відрізків плівки у один фільм, призвели скоріш економічні, ніж творчі потреби 

кіновиробництва. Наприклад, відсутність одного з акторів на знімальному майданчику 

через хворобу або іншу причину змусило знімати його партнера «через плече» дублера 

і навпаки. І лише потім стало зрозумілим, яке художнє навантаження можуть нести 

змонтовані один за іншим відрізки плівки з різною крупністю планів! 

Фільм Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін» (1925 р.) до сьогодні є взірцем 

використання монтажу в виразних цілях. 
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Технологія монтажу при кіно/відео зйомці. 

Головна мета і «магічна» властивість монтажу в тому, що два кінематографічні 

плани (кадри) або відрізки епізодів, які самі по собі мають власний зміст та 

значення, якщо їх поставити поряд, при послідовному перегляді народжують новий 

зміст та значення, які відрізняються від окремо взятих кадрів. 

Гарним прикладом може слугувати так званий Ефект Кулєшова, в якому відомий 

режисер та майстер монтажу демонстрував своїм учням цю властивість. 

Першим у кожній послідовності йшов 

один і той же план актора Мозжухіна, 

а до нього «підклею-вались» різні за 

змістом плани. При послідовному 

перегляді погляд і внутрішній стан 

актора ніби змінюються у залежності 

від змісту наступного плану. 

Всі вони побудовані на Ефекті Кулєшова. Це найважливіший ефект, якому 

зобов'язані більше половини всіх монтажних правил і прийомів. 

Що спільного у «Термінатора», 

«Джентельменів Удачі»,  реклами ліків 

і фільмів Хічкока?  
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Технологія монтажу при кіно/відео зйомці. 

Остаточний монтаж фільму або телепередачі ведеться за монтажним столом 

(комп'ютером) після закінчення зйомок. 

Але якість цього монтажу (і художня цінність фільму в цілому) багато в чому 

залежить від оператора – від «монтажу під час зйомок». 

При правильному монтажі під час зйомок не тільки полегшується робота під час 

остаточного монтажу, але (при достатньому досвіді і майстерності оператора) 

може взагалі відпасти необхідність в ньому! 
Тому оператору необхідно знати правила монтажу! 

Чи можна їх порушувати?             Так, якщо у вас є талант! 

Але для цього спочатку їх все одно потрібно вивчити і знати! 

Але спочатку освоїмо деякі прийоми відеозйомки. 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Почнемо з 5-ти правил - чого не можна робити, якщо ти взяв до рук відеокамеру, фотоапарат 

або смартфон і налаштувався на зйомку відео: 

1. «Поливати», тобто, водити при зйомці камерою (смартфоном) туди-суди, зліва-направо, вгору-

вниз або по колу (як це полюбляють робити початківці). 

2. Панорамувати (див. нижче) в різні боки в одному епізоді. 

3. Користуватися «зумом», тобто робити наближення або віддалення об’єкта зйомки,  

безпосередньо в процесі зйомки (див. розділ «Лінійна перспектива»). 

4. Знімати «з рук» з вузьким кутом захоплення об’єктива, тобто, в положенні навіть часткового 

«наближення» (для зйомки середніх та крупних планів краще підійти до об’єкта поближче,  або 

користуватися штативом). 

5. При зйомці на смартфон тримати його вертикально (спочатку розташуй його горизонтально і 

лише після цього починай запис відео!). 

І головне – ніколи не натискай кнопку «rec» («запис»), якщо не знаєш (не 

продумав), що хочеш отримати в кінцевому результаті! 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Починаємо знімати. 

Спочатку продумай, який фільм (або епізод) ти хочеш отримати. Звісно, краще заздалегідь 

написати сценарій (про це буде окрема розмова), але хоч би склади план в голові. Наприклад, 

знімаємо видовий фільм про туристичну поїздку, епізод зовнішнього огляду архітектурної 

пам’ятки.    

Треба ж показати будівлю в цілому? Ось тобі – загальний план (в даному випадку його ще 

називають оглядовим або адресним). Знімати будемо, відійшовши від будівлі на максимальну 

відстань і встановивши об’єктив камери на широкий кут (до речі, і інші плани будемо намагатися 

зняти на крайньому віддалені “зуму”). Краще, звісно, знімати зі штатива, але можна 

використовувати будь-які опори: лавку, обіпертися об дерево, поставити камеру на коліно… В 

нашому випадку, можливо покласти камеру на землю – вийде цікавий нижній ракурс, який 

підкреслить велич будівлі!  

Оскільки в полі зору багато деталей, треба дати глядачу якщо не розгледіти, то побачити все і 

зрозуміти, де ми знаходимось. Тому довжина такого плану повинна бути не менше 15 секунд.        
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Починаємо знімати. 
Далі треба показати частину будівлі – скажімо головний вхід та сходинки до нього. Для цього 

підходимо поближче і підбираємо необхідний середній  план. Оскільки, деталей в кадрі буде 

менше, ніж у попередньому (загальному) плані, то й довжина його може бути менше, але не 

менше 10 секунд. Але скільки? Правило просте – став себе на місце глядача і роздивись, що 

там у  кадрі. Роздивився, то  й виключай камеру.  

Ось і настав час для крупних планів. Їх має бути декілька – тобто показати  глядачеві деталі, які 

були на середньому плані:  скажімо,  ступені сходів, вхідні двері, бронзові ручки дверей, 

табличку  з назвою пам’ятки тощо.  Довжина крупних планів вираховується так само - 

роздивитись, прочитати напис, але не менше 5 секунд.  

Далі знов можна перейти на середній план, але іншої частини будівлі. І знову деталізація 

крупними  планами. І так далі… 

Наприкінці можна показати середній та загальний план будівлі, але вже з іншого ракурсу. 

Епізод закінчено! 

Для оживлення фільму бажано вставляти в середині рухомі об’єкти – людей, пташок, струмені 

води в фонтані, двері, що відчиняються (особливо, якщо наступний епізод буде зніматися в 

середині будівлі), можна застосувати оглядову панораму (див. насткпний розділ). 

Головне: намагайся знімати зі штативу або з упором і на мінімальному “зумі”! 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Камера «в русі» 
ПАНОРАМА 

(горизонтальний або вертикальний рух камери - виконується тільки зі штатива!) 

Види панорам: 

1. Оглядова панорама (ПНР): горизонтальна або вертикальна – використовується при 

необхідності показати просторовий об'єкт, який неможливо показати одним планом або підійти 

близько (ліс, гори, протилежний берег річки, озера, висотна будівля, великий інтер'єр 

приміщення тощо.). 

Застосовується у обмежених випадках: в одному епізоді, як правило, один раз і в одному 

напрямку (ні в якому разі – не водити камерою туди-сюди!). Доцільно використовувати ПНР при 

зйомці статичних об’єктів – живописних чи скульптурних виставок, архітектурних об’єктів (то 

ж, у попередньому прикладі зйомки можна було б вставити декілька панорам). 

Обов'язкове правило: фіксація початкового і кінцевого кадрів: для такої панорами необхідно 

провести репетиційну «зйомку» - без включення запису - для вибору початкової і кінцевої точок 

- щоб не довелося «нишпорити» камерою при остаточній зйомці). 

        початок ПНР            кінець ПНР 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Камера «в русі» 
ПАНОРАМА 

 

2. Панорама стеження -  камера слідкує за об’єктом, що рухається (людина, автомобіль, поїзд, 

літак, птах тощо) 

Переміщення (і навіть «змазування») фону в 

кадрі підкреслює швидкість і об'єм. 

При цьому краще обирати довгофокусну 

оптику (наближення), тоді фон на екрані буде 

рухатися швидше, або “розмажеться” - кадр 

буде динамічніше. 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Камера «в русі» 
ПАНОРАМА 

 

2. Панорама стеження 

Якщо об'єкт сам наближається до 

камери і, пробігаючи 

(проїжджаючи) повз, знову 

починає віддалятися, тоді, 

навпаки, застосовують 

ширококутову оптику. 

 

Наближаючись або віддаляючись, 

об'єкт буде помітно змінюватися в 

розмірах, завдяки посиленій 

лінійної перспективі. 

Об'єм і внутрішньо кадрова 

динаміка будуть підкреслені, але 

вже іншим способом 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Камера «в русі» 
ПАНОРАМА 

 

3. Панорама-перекидання - камера швидко переводиться з одного об'єкта на інший (причому, 

перший і другий об'єкт потім знімаються статично). 

Це схоже на миттєве переведення 

погляду з одного об'єкта на іншій. 

Таким чином оператор вказує на дві 

події, які пов'язані між собою, або 

дає зрозуміти, що герої перебувають 

в одному просторі. 

Зображення в момент перекидання 

практично не помітно. 

 

Прийом складний, особливо 

в фазі фіксації другого об'єкта 

(відсутність «рискання»); вимагає 

навички та репетиції. 

У цифровому форматі може бути 

виконаним при остаточному 

монтажі за допомогою монтаж-них 

переходів. 
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Технологія та прийоми відеозйомки. 

Камера «в русі» 
ПАНОРАМА 

 

4. Рухома («літаюча») камера.  

Цей вид руху камери зі складним малюнком (внутрішньо кадровий монтаж - ВКМ), 

виконується за допомогою спеціального обладнання (операторський кран, візок, стаді-кам, 

слайдер тощо), з обов'язковою попередньою репетицією.  
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Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

Деталь – частина обличчя, наприклад, очі Средній план – майже вся фігура по колена 

Крупний план – обличчя людини (без 

плечей) 

Загальний план – фігура в повний зріст 

Средній укрупнений план – частина фігури 

людини до поясу 

Дальній план – фігура людини дуже мала 

(не домінує) 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

1. Монтаж за крупністю планів. 

      Розділимо кадри (плани) не на три, а на шість груп за крупністю (як це робиться у 

професійному кіно): 

Деталь Крупний Середній укрупнений 

Середній Загальний Дальній 



Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

1. Монтаж за крупністю планів. 

Наприклад: 

 

деталь + середній укрупнений; 

крупний + середній; 

середній + дальній. 

 

Тобто, відмінності за крупністю 

повинні бути помітні, але не 

занадто великі. Інакше глядач, 

нехай і на мить, втратить 

відчуття того, що на екрані 

продовжує 

діяти той же самий об'єкт. 

Монтуються 

Не монтуються 

Правило: Легко монтується перехід за крупністю «через план». 
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Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

2. Монтаж по зміщенню центра уваги: 

Потрібно змонтувати (зняти) два кадри з однією і тією ж людиною: 

Не монтуються: 

 

Центр уваги 

«перескакує» 

з лівої частини 

кадру в праву (так 

би мовити 

«держок»), це 

підсвідомо 

відволікає і дратує 

глядача. 

Монтуються: 

 

Центр уваги 

залишається в тій 

же частині кадру. 

Мозок глядача 

«комфортно» себе 

почуває, він не 

помічає «зклейку» 

З метою плавності переходу від кадру до кадру «перескок» не повинен перевищувати третьої 

частини екрану. 

Принцип монтажу за центром уваги справедливий не лише, коли в кадрі знаходиться 

людина. У першому і другому кадрі можуть перебувати зовсім різні об'єкти. 
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Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

3. Монтаж за зміщенням осі зйомки. 

 

При зміні крупності плану необхідно змінити і вісь зйомки. 

Тоді глядач побачить героя трохи з іншого боку, відчує об'ємність простору. 

Якщо Ви зняли один план, а тепер хочете зняти цей же об'єкт більш крупно, зробіть з 

камерою (пересуньте штатив) не тільки п'ять кроків вперед, але й два кроки в бік. 
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Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

4. Монтаж за орієнтацією в просторі.  

На сусідніх планах 

боксери були зняті з 

різних точок 1 і 2. 

Ці кадри не монтуються - 

глядач не бачить 

«протиборства» 

 

 

 

Другого боксера 

правильніше зняти з 

точки 3. 

Тобто, камера в обох випадках повинна перебувати з одного боку (в одній зоні) і не 

перетинати лінію взаємодії об'єктів. 
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Монтаж - як головний виразний засіб в кіно 

ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

4. Монтаж за орієнтацією в просторі. 

 

Щоб глядач не заплутався в екранному просторі, перетинати лінію зон можна 

способом переміщення з включеною камерою.  

Звичайно, при цьому бажано 

використовувати зазначені раніше 

технічні пристосування для «рухомої 

камери»: візок, стаді-кам тощо, або 

дуже плавно переміщатися, 

використовуючи найширший кут 

об'єктива відеокамери. 

Можна переходити в іншу зону через 

«перебивання» - наприклад, в 

проміжку вставити план глядачів або 

тренера (тобто, «розбивати» епізод на 

два). 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

4. Монтаж за орієнтацією в просторі. 

З трьома героями лінія взаємодії розділяє простір на 7 зон. Оператор повинен 

вибрати одну з них. 

Якщо під час зйомки об'єкти перемістилися (перерозподілилися) щодо камери і один 

до одного, камера повинна залишитися в тій зоні, в якій знову опинилася. 

Перехід із зони в зону здійснюється за допомогою «проїзду» включеної камери. 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

5. Монтаж за напрямом руху. 

Кадри, які зняті з різних зон, не монтуються 

між собою за напрямом руху - створюється 

враження, що автомобілі рухаються назустріч 

один одному. 

Лінія взаємодії (генеральна лінія) може 

існувати і для одного об'єкта, який 

рухається до невидимої точці. Здається, 

що на другому кадрі автомобіль став 

рухатися в протилежну сторону. 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

6. Монтаж за фазою руху. 

При зміні кадру (і крупності плану) треба дотримуватися фазу руху ніг (рук) людини. 

Якщо в кінці першого плану людина відриває праву ногу від землі, то на початку другого 

плану права нога повинна перебувати практично в тому ж положенні. Тоді плани 

органічно поєднуються 

Це стосується не лише ходьби, але і будь-яких циклічних процесів, де мають місце фази руху 

(наприклад, зйомка «колеса огляду» чи виконання «мертвої петлі» літаком). 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

7. Монтаж за темпом руху. 

На двох з'єднаних планах рухомий об'єкт повинен мати однакову швидкість, інакше 

глядач відчує дискомфорт від уповільнення або прискорення. 

 

Необхідно, однак, враховувати, що 

візуально глядачем швидкість 

відчувається щодо розміру 

рухомого об'єкту (його крупності 

відносно розмірів екрану). Тому при 

зйомці, якщо на другому плані об'єкт 

знімається крупніше, то його реальна 

швидкість при зйомці цього плану 

повинна бути відповідно менше. 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

8. Монтаж за освітленням об’єкту. 

Ці кадри не монтуються по світлу (різна освітленість об'єкта і фону) 

А ці не монтують за напрямом світла (освітлення з двох різних сторін) 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

8. Монтаж за освітленням об’єкту. 

Ці плани за 

яскравістю та за 

напрямом освітлення 

відповідають один 

одному. Деталі фону 

пов'язані. 

Плани добре 

монтуються. 

9. Монтаж за кольором. 
 

Розглянутий вище монтаж за освітленням є окремим випадком монтажу за кольором. 

Узагальнюючи висновок, зроблений по відношенню до тону і характеру освітлення об'єкта, 

можна легко перейти до наступного правила: сусідні кадри в місці стику не повинні різко 

відрізнятися за кольором.  

Якщо в новому кадрі виникають нові кольори, то вони повинні займати не більше однієї третини 

площі кадру. 
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ПРАВИЛА МОНТАЖУ 

10. Монтаж за напрямом основної рухомої маси 

Якщо маси (площі), скажімо, вагона 

поїзда, займають велику площу в 

першому плані, а інші маси скажімо, 

фон, видимий крізь вікно поїзда, 

рухається в другому кадрі, то кадри 

монтуються, коли те й інше буде 

рухатися в одному напрямку. 

Наприклад, зліва направо. 

Так шляхом повинні бути зняті ці 

послідовні плани, навіть якщо 

оператору доведеться перетнути 

генеральну лінію руху 
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ВИДИ МОНТАЖУ 

1. Послідовний монтаж - події передаються в їх часовій послідовності 

(не виключаючи, звичайно, і часові монтажні переходи). 

 

2. Паралельний монтаж - йде розповідь про дві (або декілька) події, що 

відбуваються в один час, але в різних місцях. 

 

3. Змішаний монтаж - найбільш часто застосовуваний спосіб, що 

поєднує використання як послідовного так і паралельного видів монтажу. 

 

4. «Рваний» монтаж - монтаж, коли не дотримуються ні тимчасові ні 

географічні межі (застосовується в кліпах, рекламних роликах і т.п.) 
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МОНТАЖНІ ПЕРЕХОДИ 

Монтажні переходи застосовуються для логічної і візуального зв'язку між 

епізодами фільму (хоча можуть застосовуватися і всередині епізоду): 

 

1. Перебивка - монтажний перехід, який застосовується усередині одного епізоду ( 

цей перехід часто рятує, якщо в епізоді відсутні монтажно правильно відзняті плани). 

Такими перебивками можуть бути кадри залу для глядачів під час концерту, деталі 

інтер'єру приміщення, в якому відбувається зйомка, крупні плани (деталі) людини 

(такі перебивки використовуються, наприклад, при інтерв'ю). 

 

Порада: знімайте як можна більше крупних планів, деталей, предметів інтер'єру 

тощо - вони обов'язково стануть в нагоді при монтажі! 

 

Також перебивки можуть застосовуватися для поділу епізодів (наприклад, циферблат 

годинника, щоб показати, що пройшов якийсь час між ними тощо). 

Перебивки не найкращий художній прийом - так само як і використання 

стандартних монтажних переходів з арсеналу програм комп'ютерного монтажу. 

Куди правильніше знімати монтажно всередині епізодів, а переходи між 

епізодами продумувати заздалегідь: 
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МОНТАЖНІ ПЕРЕХОДИ 

2. Монтажний перехід через затемнення або через «наплив». 

Найпоширеніший найпростіший перехід - коли попередній епізод поступово за-темнюється 

(ухід в затемнення), а наступний починається виходом з темряви (вихід із затемнення). 

Якщо ж останній кадр попереднього епізоду плавно перетворюється в перший кадр 

наступного - це «наплив». (Ці переходи можна запланувати при зйомці, але легко робити і 

при остаточному монтажі на комп'ютері). 

3. Монтажний перехід на русі. 

Наприклад, в першому кадрі герой сидить в автомобілі, а в наступному - в купе поїзда. У 

цьому випадку повинні зберігатися крупності планів, напрям погляду героя і напрямок руху 

транспорту. 

Або інший приклад: герой перестрибує через якусь перешкоду (скажімо, через калюжу), а в 

наступному епізоді він, уже в спортивній формі, робить стрибок у довжину на стадіоні (не 

забувати дотримуватися крупність планів і напрямку стрибка). 

До речі, при паралельному монтажі, це можуть бути різні герої (люди), але це повинно бути 

зрозуміло глядачеві (в цьому випадку він сприймає ці два плани, як події, які відбуваються 

одночасно, але в різних місцях. 

Перехід на русі може бути побудований на погляді людини або повороті голови. 

Наприклад, герой на попередньому крупному плані повертає голову направо, а в 

наступному крупному плані – вертає голову «анфас», але перебуває при цьому вже в 

іншому інтер'єрі або обстановці. 
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МОНТАЖНІ ПЕРЕХОДИ 

4. Монтажний перехід на подібності. 

 

Приклади: 

- Попередній план закінчується «наїздом» на крупний план рук, що лежать на кермі 

автомобіля, а наступний починається «від'їздом» від крупного плану рук, що лежать 

на штурвали літака. 

- Попередній план - герой на колесі огляду («від'їзд» або чергуються плани від 

крупного плану героя до загального плану, на якому видно все колесо), а наступний 

план - «від'їзд» від крупного плану штурвала яхти, якою керує герой. 

- Герой б’є м'яча, який «летить в об'єктив» камери,а на наступному плані - летить 

повітряна куля, в кошику якого знаходиться герой. 

- «Наїзд» на букет квітів, який дарує головний герой героїні, а  наступний план - 

«від'їзд» від букета квітів, який дарує героїні суперник головного героя на її виступі 

на концерті. 

Подібність може бути і за кольором: наприклад, червона сукня героїні в 

попередньому кадрі - червоний прапор в руках героя в наступному. 

Таких монтажних переходів може бути безліч - все залежить від Вашої фантазії 

і бажання зробити свій фільм високохудожнім і незвичайним! 

Що я Вам і бажаю! 
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Додаток (рекомендую роздрукувати і частіше 

до нього звертатись) 

І. Оптика (об’єктиви): 

1. Широкий кут («зум» у положенні найбільшого віддалення) - найбільша глибина різкості (опрацювання різновіддалених 

об'єктів, в т. ч. - фону). Застосовується для зйомки загальних планів, середніх і навіть крупних (з близької відстані) - можлива 

зйомка з рук (малопомітне коливання рук та тіла). 

2. Середній кут («зум» у середньому положенні) - найчастіше застосовується для зйомки середніх і крупних планів (особливо 

рухомих). Дозволяє зробити "від'їзд" або "наїзд" (можлива зйомка з рук, але бажаний штатив або упор). 

3. Вузький кут («телевик», «зум» у максимально наближеному положенні) - для зйомки віддалених об'єктів, портретної зйомки з 

«розмиттям» фону тощо. Зйомка тільки зі штатива або з упором! (можлива установка камери на парапет, камінь, лавку тощо). 

 4. Надширококутова оптика ( "риб'яче око") - застосовується для ефектних зйомок з перекручуванням перспективи будівель або 

рис обличчя. (До речі, навіть просто ШК оптика з близької відстані дає ефект спотворення перспективи). Ефектна зйомка з рук в 

русі (наприклад, нижній ракурс - рух за об'єктом або до нього - від нього з поворотом тощо).  

ІІ. Крупність планів, монтаж. 

Монтаж (виконується як після зйомки, так і - що важливіше! - під час зйомки або ще при написанні сценарію): це певне 

поєднання окремих знімальних планів, яке створює «нову смислову якість зображення», що, власне, і перетворює фрагменти 

в цілісний фільм.  

1. ЗП - загальний план - застосовується для введення в обстановку і місце дії (різновид: адресний план - будівля або об'єкт, 

всередині якого буде відбуватися дія). По відношенню до людини - в повний зріст. По відношенню до групи людей - вся група і 

частина обстановки. По відношенню до об'єкту - весь об'єкт і частина навколишнього оточення (наприклад: ЗП морського судна -  

корабель на тлі моря і т.п.) 

Тривалість ЗП - необхідна, щоб глядач зрозумів, де і що відбувається, але не менше 15 сек. 

2. СП - середній план - застосовується для часткової деталізації обстановки і місця дії. Включає значну частину об'єкта (для 

людини - по пояс, для групи - частина групи, для будівлі - частина його тощо). 

Тривалість СП - необхідна, щоб розглянути все, але не менше 10 сек. 

3. КП - крупний план - для детального розгляду частини об'єкта (по відношенню до людини - обличчя). 

Тривалість КП не менше 3 -5 сек. 

4. НКП - надкрупний план або деталь (може бути макрозйомка - по відношенню, наприклад, до бджоли). 

Монтажне поєднання планів: ЗП - СП - КП - СП - ЗП (можливо: ЗП - СП - КП - КП - КП - СП - КП - СП - ЗП тощо). 

Крупні плани легко монтуються між собою «встик» за умови, що об'єкти дивляться в бік камери; зустрічно - якщо розмовляють 

один з одним або йдуть (їдуть) назустріч один одному (але це обов'язково має бути обумовлено попереднім середнім планом). 

Важливо: потрібно знімати якомога більше крупних планів і деталей обстановки - вони завжди стануть у нагоді при 

подальшому монтажі. Відношення планів у змонтованому фільмі, як правило: 20% - ЗП, 30% - СП, 50% (і більше!) – КП. 
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ІІІ. Камера “в русі”. 

1. ПНР - панорама - застосовується лише при необхідності, наприклад, для розгляду просторово розтягнутих об'єктів (оглядова 

панорама). ПНР - горизонтальна (наприклад, пейзаж). ПНР - вертикальна (наприклад, висотна будівля). Обов'язкова фіксація 

початкового і кінцевого плану. 

Тривалість ПНР - при повороті камери навколо осі на 90 градусів - не менше 15 сек. 

В одному епізоді панорама робиться тільки в одну сторону! 

Панорамування робиться тільки зі штатива або з упору і на загальному або середньому плані (панорамування з телеоб'єктивом 

навіть на штативі небажано, оскільки помітне тремтіння камери). 

Ще один вид ПНР – стеження, коли у кадрі тримається об’єкт, який рухається. 

Окремий вид ПНР - зміна в процесі зйомки кута нахилу камери (ракурсу). Дуже ефектно. Часто застосовується в телебаченні. 

Але не зловживати і фіксувати початкову і кінцеву точки зйомки! 

2. Н, В - наїзд - від'їзд (зум, масштабування) – застосовується лише як сюжетно обґрунтоване наближення або віддалення об'єкта 

(плавна зміна крупності планів). В крайньому випадку - для зйомки недоступних об'єктів (Взагалі, ця опція на камері - для 

ледарів!) Здійснюється зі штатива або з упору! 

Враховувати, що при використанні «зуму» змінюється перспектива! 

Намагатися не застосовувати ніколи! 

3. ВКМ – внутрішньо кадровий монтаж - найскладніший вид зйомки (і тому найчастіше вживаний відеоаматорами для 

наповнення «кошика», тобто, браку). Полягає в складному малюнку руху камери і поєднанні різних видів руху і плавних змін 

крупності планів. Вимагає обов'язкової попередньої проробки та репетиції і спеціального устаткування (візок, скейт, стаді-кам, 

дрон тощо - але не з рук !) 

Як один з різновидів (особливо в аматорській практиці) - стеження за об'єктом, який рухається.  

ІV. Чого не можна робити! 

1. Взагалі натискати кнопку «REC», якщо не знаєш навіщо! 

2. При ПНР або ВКМ натискати кнопку «REC», якщо не знаєш, чим закінчиш! 

3. "Поливати" – тобто, водити камерою в різні боки ! 

4. Знімати "телевіком" з рук (навіть при включеному стабілізаторі). І взагалі, треба намагатися не знімати з рук - якщо немає 

штатива, то хоча б використовувати упор - лавку, стілець, стіл, стіну тощо. 

5. "Зумити" в одному епізоді туди-сюди. 

6. Панорамувати в одній сцені в різні боки (і взагалі, необхідно застосовувати оглядову ПНР в самих крайніх випадках).      

V. Що обов'язково необхідно пам'ятати: 

Найкращий монтаж - це монтаж на папері до зйомки (сценарій, сценарний план) або, в крайньому випадку, в голові. Але в будь-

якому випадку - до натискання кнопки «REC»!   

 

VI. Що треба знати: Що треба знати ще в 10000 разів більше! 

 


