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В своїх рішеннях партія 
Леніна — Сталіна не раз під
креслювала надзвичайно важливе 
значення кіно в справі комуніс
тичного виховання трудящих, 
піднесення їх культурного рівня. 
Кіно—найдоступніше, найбільш 
масове мистецтво, яке має вели
чезну силу впливу на глядача.

Фільми допомагають дітям 
збагатити знання про тяжке 
минуле нашої батьківщини, про 
героізм радянського народу, до
помагають краще орієнтуватися 
в усіх явищах радянської дійс
ності, зміцнюють любов до 
радісного сьогодні, закликають 
до боротьби за ще прекрасніше 
завтра.

Найцінніші знання з усіх галу
зей соціалістичного будівництва, 
науки, техніки, мистецтва знахо
дять своє відображення в філь
мах. Кожний видатний твір на
шого кіномистецтва дає поштовх 
думкам, уявам дітей, сприяє 
розширенню їх морального й 
розумового горизонту, допома
гає виховувати властиві радян
ському юнацтву якості: відданість 
справі більшовицької партії, не
примиренність до ворогів, любов 
до батьківщини, героізм.

І не випадково наші діти особ
ливо люблять кіно. Позитивні 
герої входять в їх свідомість. 
Діти живуть ними, намагаються 
наслідувати героїв, мріють бути 
такими, як вони. Дуже показово, 
наприклад, що на зміст дитячих 
ігор впливають кращі зразки 
радянської кінематографії. До
сить пригадати Чапаєва, який

став улюбленим героєм дітей.
Але, не зважаючи на величезні 

можливості кіно у виховній ро
боті, воно використовується да
леко не в достатній мірі. Масова 
робота навколо фільму (вступне 
слово, голосне читання художніх 
творів, зв’язаних з темою філь
му, обговорення) не прова
диться.

Юного глядача цікавить історія 
кіно, питання кінотехніки. Дітей 
старшого віку цікавлять творчі 
питання, зокрема, сценарна твор
чість. І на всі питання юний 
глядач відповіді в позашкільних 
установах не одержує. Дитяча 
творчість на матеріали кіно не 
знаходить ніякої допомоги й 
керівництва.

Кіноробота в позашкільних 
установах зводиться тепер лише 
до демонстрації фільмів. Дати 
високоякісний фільм—цього ще 
не досить. Треба повністю до
нести ідею цього фільму до 
свідомості глядача, вказати йому 
на недоліки й переваги фільму, 
допомагати йому зробити вірні 
висновки. І тоді юний глядач, 
після перегляду фільму, одер
жить не лише емоціональну на
снагу, а й знання.

В цьому й полягає величезне 
значення масової роботи навколо 
фільму.

В одній з кімнат, де прова
диться позашкільна робота, слід 
організувати кінокуток або, при
наймні, кіновітрину. Кінокуток 
треба оздобити художньо вико
наними плакатами з висловлю
ваннями Леніна, Сталіна, рішен-
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иями партії про кіно, портретами 
провідних діячів кіно, ордено
носців, з їх короткими біографі
ями, малюнками дітей на мате
ріалі фільмів, відгуками дітей 
про фільми.

До кожного художнього філь
му, який має демонструватись, 
слід підібрати критичний мате
ріал з газет та журналів і виві
шувати його під заголовком 
.Діти! Читайте про фільм".

У другій частині щита, під 
заголовком ,Що нового в галузі 
кіно", можна вміщати матеріал 
про новини кінотехніки, відо
мості про кінопромисловість, які 
сценарії пішли у виробництво, 
які фільми мають вийти на екран, 
над чим працюють провідні ре
жисери, сценаристи, актори, про 
події в галузі кіно.

Коли план складено, бібліо
текар, разом з викладачем літе
ратури, підбирає за тематикою 
видатних фільмів художню літе
ратуру й вивішує список реко
мендованої літератури до за
гального відома. З художніх 
творів, підібраних до тематики 
фільмів, треба одібрати найбільш 
цікавий твір і ознайомити з ним 
дітей.

Голосне читання художніх тво
рів допомагає дітям глибше 
ознайомитись з ма'теріаюм філь
му, привчає їх вдумливіше ста
витись до фільму. Голосне чи
тання особливо бажано прова
дити до фільмів, зроблених за 
літературними творами („В лю
дях", .Дитинство", „Мати" — 
Горького, „Дубровский", „Рус- 
лан и Людмила" — Пушкіна і 
т. д.). Вступне слово—не більше 
10—15 хвилин-має підготувати 
юного глядача до нових вра
жень, допомогти йому вірно

розібратись у тому, що він по
бачить. В слові треба дати ко
ротку оцінку фільму.

Слід рішуче застерегти від 
того, щоб вступне слово до 
фільму перетворювалось у пере
каз його змісту. Посилатись на 
зміст фільму, говорити про окремі 
епізоди доцільно лише тоді, коли 
це витікає з необхідності під
твердити висунуті в слові поло
ження.

Діти дуже глибоко сприймають 
ідею фільму. Одні герої глибоко 
зворушують дітей, примушують 
їх думати, збуджуючи в них 
питання, які потребують авто
ритетної відповіді. Захоплення 
вчинками героїв викликає в 
дітей бажання поділитись своїми 
думками з товаришами. Вислов
люючи своє захоплення героєм, 
розповідаючи про нього, вони 
ще раз переживають весь фільм. 
Ось чому великої ваги набирає 
обговорення баченого фільму, 
яке є логічним завершенням 
роботи з дітьми щодо даної 
картини.

Починати обговорення слід з 
розповіді самих дітей про фільм. 
Кожний розповідає про те, що 
його особливо вразило, що йому 
особливо запам’яталось. Після 
розповідей керівник пропонує 
обмінятись думками про дієвих 
осіб та взаємовідносини між 
ними. Це допомагає з’ясувати, 
в якій мірі учні зрозуміли героїв. 
Керівник пояснює переживання 
дієвих осіб і розкриває зв’язок 
фільму з часом, який твір від
биває. Обговорення фільмів при
вчає дітей до елементарного ана
лізу твору—фільму.

Бесіди. У дітей і молодшого й 
старшого віку виникають пи
тання: „Як робиться фільм?",

2 6



„Чому кіно розмовляє?", „Як 
робиться мультиплікація?". Бесі
ди можна провести, користую
чись популярною кінолітера- 
турою. Для проведення бесіди 
на тему „Чому кіно розмовляє?" 
можна запросити кіномеханіка, 
який покаже дітям проекційний 
апарат, плівку і наочними засо
бами допоможе дітям зрозуміти 
принципи проекції.

Читання сценаріїв. Дітей стар
шого віку цікавлять і спеціальні 
питання, зокрема, сценарна твор
чість. Літературний сценарій, як 
один з видів художньої літера
тури, існує незалежно від кіне
матографічного оформлення, як 
існує п’єса незалежно від вико
нання її на сцені. Кіновидав- 
ництво випустило найкращі зраз
ки сценарної творчості: „Ленин в 
Октябре", „Ленин в 1918 году", 
„Мьі из Кронштадта", „Чапаев", 
„Минин и Пожарский", „Щорс".

В журналі „Искусство кино" 
за 1939 р. в № 4 надруковано 
сценарій учасника Всесоюзного 
сценарного конкурсу, педагога 
Потрашева „Личное дело" на 
матеріалі шкільного побуту. Чи
тання сценарія з дітьми серед
нього й старшого віку дасть 
велику користь.

Дитяча творчість за матеріа
лами фільмів. Діти часто під 
впливом найбільш яскравого, що 
їх вразило в фільмі, відбивають 
свої враження в малюнках, 
скульптурах, макетах. З найкра

щих зразків можна організувати 
в кінокутку виставку дитячої 
творчості на матеріалах фільмів.

Треба відзначити, що навіть 
найкращі Палаци піонерів (Київ, 
Харків, Одеса, Дніпропетровськ) 
ігнорують інтереси дітей до кіно. 
В своїх планах, крім демонстра
ції фільмів, ніяких масових за
ходів до кіно не передбачають.

Байдужість, недооцінювання 
цієї важливої ділянки позашкіль
ної роботи особливо неприпустимі 
після недавньої спеціальної ухва
ли ЦК ВЛКСМ і Комітету в спра
вах кінематографії в питаннях 
дитячого кіно, яка чітко і виразно 
підкреслює надзвичайно важливу 
роль кіно в справі комуністич
ного виховання дітей.

Ця ухвала викликала велике 
піднесення серед творчих робіт
ників кінематографії. Ми маємо 
підстави чекати від них повно
цінних кінотворів для дітей. Але 
було б помилково думати, що 
ухвала не накладає ніяких 
зобов’язань на позашкільних пра
цівників. Позашкільні працівни
ки на ухвалу ЦК ВЛКСМ та 
Комітету в справах кінематогра
фії в питаннях дитячого кіно 
повинні відповісти рішучим 
зрушенням в масовій роботі. 
Змагаючись за першість, вони по
винні в своїй почесній роботі ви
хователів більшовицької зміни 
використати всі можливості кі
номистецтва так, як вчить партія 
Леніна—Сталіна.
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