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Наш майже жіночий колектив

Учасники проєкту: учні ЗОШ №5
Ільін̈а Аріна, Сокол Марина, Луща
Анжеліка , Джулай Яна, Сидорук
Мирослава, учні СШ №28 Гончаренко
Андрій, Глотова Аліна, Гонза
Христина, Рубан Сімона, учителі
Банделюк Алла, Запасна Алла, Шепета
Оксана,Бакалина Наталія та учитель -
консультант - Гриценко Наталія

Види нашої активності 
 Вивчення  епохи( лекціі ̈учителя, дослідження історичних

джерел, кінофільмів)
 Аналіз  автобіографіі ̈-щоденника, листів , світлин та

інтерв`ю героін̈і
 Інтерпретація історіі ̈героін̈і у малюнках
 Імерсивний театр як метод переживання історії
 Монтування фільму

Створюємо
сюжет
фільму



      Суть проєкту – дослідження радянського минулого через
призму історіі ̈ життя  «маленькоі»̈ людини на тлі зміни
радянських епох- від ІІ світовоі ̈війни до перебудови.
   Вважали за необхідне зосередження уваги на малій дійовій
особі історичного процесу задля розуміння його
закономірностей, повернення в історичне дослідження
головного «актора»- людини.
  Оскільки  до наших рук потрапило цінне джерело -щоденник-
автобіографія героін̈і,  отримали змогу дізнатися і зрозуміти, як
саме переживала жінка впродовж життя ту чи іншу історичну
подію, щó означала для неі ̈особисто  та чи інша історична доба,
як змінювалося ії ̈життя під впливом історичних трансформацій.
   Наша історія –жіноча, тому маємо не сухе відображення
фактичноі ̈ інформацііі ̈ з підручника, писане чоловіками, а
насичену деталями повсякдення,  емоційну розповідь, сповнену
особистими переживаннями учасників подій, що свідчить про
людську ціну пережитого.
    Ми, дослідниці та інтерпретаторки цієі ̈ «усноі ̈ історіі»̈, теж
переважно жінки та дівчата. Тому кожна з нас, вивчаючи деталі
спогадів героін̈і,  по своєму відобразила іх̈ у малюнках, у тексті 
 чи тональності озвучення нашого фільму, звертаючи увагу на
різні речі — ті, які для нас більше знайомі чи більше значущі.
Тому цей фільм і про нас, сьогоднішніх, також

Суть проєкту



Наша героін̈я- не величний бронзовий монумент,
до яких нас привчає  традиційна історія ,
викладена у шкільних підручниках, а ЛЮДИНА  з
усіма ії ̈суперечностями, тому ми можемо 
 використати ії ̈досвід як повчальний життєвий
урок, а ії ̈саму — як взірець для наслідування

Наша героін̈я,
Калітієвська(Вакуленко) Віра, у
25 та 71 рік: як швидко плине час!

Найвищою відзнакою
людини є ії ̈завзятість в
подоланні найжорстокіших
перешкод
 Людвіг ван Бетховен



Рада з того, що мала змогу випробувати себе  у майбутній
обраній мною професіі-̈ як режисер та оператор, знімаючи та 

монтуючи відеосюжети
Учасниця проєкту Гонза Христина

Відтворюючи історію цієі ̈жінки, дізнаючись, як вона переживала
різні історичні подіі,̈ виявляючи відвагу, винахідливість та

стійкість, ще раз переконуюся: жінки — не слабка стать!
Учасниця імерсивного театру Запасна Алла

Читаючи історію героін̈і, плакала, бо впізнала  у ній розповіді
своіх̈ рідних про важку працю  в украін̈ському селі 40-60 років

минулого століття
Учасниця імерсивного театру Шепета Оксана

Моі ̈роботи не ідеальні, але у підсвідомості я бачила ці картинки
з життя дуже добре. Іноді здавалося, що  сама потрапила у ті
важкі часи і цей біль відчула кожною частинкою свого тіла

Учасниця проєкту Джулай Яна

Захоплююся життєвою стійкістю своєі ̈мами. Не думаю, що змогла
б пережити й половину тих труднощів, що випали на ії ̈долю  

Консультантка проєкту Наталія Гриценко
Цікаво, де ж була та рівність часів соціалізму? Не побачив ії ̈ні
серед пересічних людей, ні тим більше у порівнянні останніх  з

партчиновниками!
Учасник проєкту  Гончаренко Андрій

Рефлексія: що ми відчули та чого  
досягли впродовж діяльності



Хроніка наших дій

 

 слухаємо лекціі ̈учителя, 
 практикуємо, аналізуючи джерела з практичних робіт  В.

Власова
  поринаємо в атмосферу епохи та вчимося порівнювати

реальність і штучно створену дійсність, переглядаючи
фрагменти радянських кінострічок «Весна на Зарічній вулиці»,
«Одного разу в Ростові», «Забута мелодія для флейти»

 Аналізуємо  автобіографію -щоденник, листи , світлини та
інтерв`ю героін̈і
 Формуємо сюжетну лінію фільму. 
 Розподіляємо ролі: художники, редактори текстівок,

монтажери, літописці щоденника(автори сценарію
аудіозапису)

Грудень(3-5) Вибір об`єкту дослідження
Ціль зрозуміла –людина!
Грудень 2021    Підготовчий період
Знайомимося з радянською епохою 40-80 років ХХ ст.:

Січень 2022 Дослідження

«Історію розвитку людства розказано головно через
чоловічу участь: ідентифікація чоловіка з людством
спричинилася до зникнення жінок із записів минулого.
Жінки забуті чи проігноровані, сховані від історіі»̈

Джоан Скотт, одна з головних теоретикинь гендерних
досліджень в історіі ̈



м

Імерсивний театр зі спогадами
нашоі ̈героін̈і в 11 класі ЗОШ #5

 Малюємо ілюстраціі/̈
формулюємо цитати/ пишемо
тексти для озвучування 
 Залучаємо учителів до

озвучування з елементами
імерсивного театру
 Зйомки відео,монтаж

відеофільму

 Учням (11 класу ЗОШ №5 )- у
практичному занятті «Війна
пішла, а горе залишилось...»:
повсякденне життя повоєнних
років
 Учителям ( ЗОШ №5)-  у

майстер-класі «Технологія  «Жива
книга» від Наталіі ̈Гриценко

Лютий : Інтерпретація 

Лютий(21-25)  Нарешті вийшли з
режиму дистанційноі ̈освіти!
Анонсуємо матеріали проєкту

Лютий,24- 25: Презентація фільму
у ЗОШ № 5 та 28 та YouTub)

Майстер-клас Наталіі ̈Гриценко для
учителів ЗОШ #5 "Жива книга" за
матеріалами проєкту

Зйомки відеосюжету режисеркою
монтажу та оператором Гонзою
Христиною

Факти й числа

Завдяки участі у конкурсі
учнівських молодіжних проєктів у
2021-2022 н. р. «Радянське минуле.
(Пере)осмислення історіі»̈ учні
школи п`ятий раз спробували
власні сили у проєктній діяльності,
а також утретє змогли долучитися
до досліджень методом «усної
історіі»̈

У проєкті працювали: 
5 учительок, 4 художниці,
5 учениць-дослідниць, 1
графічна дизайнерка та 
2 режисери – оператори



Використані ресурси

 Автобіографія- щоденник, особисті листи та відеозапис інтерв`ю
Калітієвськоі ̈Віри
 Особистий архів світлин  Гриценко Наталіі ̈та Калітієвськоі ̈Віри
 Власов В.С. Історія Украін̈и (рівень стандарту): підручник для 11

класу закладів загальноі ̈середньоі ̈освіти.- Киів̈: Літера ЛТД,2019.- 256
с./Практичні роботи
 https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/zhinky-yaki-toruyit-

novi-shliachy/nevidoma-ukrainka.html
 https://uamoderna.com/images/archiv/11/2_UM_11_Vstup_Kis.pdf

Досягнення і результати

Вивчення та художня інтерпретація «усноі ̈історіі»̈ не лише сприяє
формуванню критичного мислення, а й дозволяє школярам на

емоційному рівні займатися особистою долею конкретних людей,
встановлюючи зв’язок з представниками старших поколінь


