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Історична реконструкція події методом аматорської 
екранізації. 
на прикладі учнівського пошукового проєкту: «Борщів̀янки-сибірські 
бранки. Як ожила архівна світлина…»

Історична реконструкція — це освітня діяльність, що й використовує метод рольової 
гри й наукового експерименту для вирішення проблем і більш глибокого вивчення 
досліджуваного питання у відтворення аспектів історичної под� чи періоду.

Проєкт « Борщів`янки-сибірські бранки» про використання методу аматорської 
екранізац� на основі історичної реконструкц� життя, побуту та боротьби за 

незалежну Україну молодих дівчат, які були бранками ГУЛАГу.
 

 Використовуючи історичну реконструкцію учасники проєкту екранізували архівну 
світлину про життя в сибірських таборах поневолених учасниць руху Опору 

середини 50-х років ХХ століття з села Борщівка, що на Тернопільщині. Своєю 
аматорською екранізацією вдалось передати історичний період боротьби українських 

патріотів в сибірських таборах, жагу до життя, взаємопідтримку, збереження 
українських традицій та прагнення визволення з таборів ГУЛАГу в ім’ям незалежної, 

самостійної України, на прикладі архівної світлини життя табору №4 Степлагу в 
селищі Кенгір, центральної частини республіки       Казахстан.

Переваги проєкту:
Метод історичної реконструкц� полягає 
в тому, що учасники пошукового 
проєкту аналізують власні сімейні 
архіви, презентують сімейні релікв� для 
їх грунтовного вивчення та екранізац�. 

Учасники історичної реконструкц� 
мають змогу «подорожі в часі» під час 
зйомок  історичного фільму аматорами, 
які аналізують, вивчають та відчувають 
історичну епоху, яка на архівній 
світлині, як свідок тих часів, можуть 
передати історичні особливості та дух 
епохи про яку йде мова у екранізац� та 
реконструкц� архівної світлини. 

Створений мультимедійний продукт -це злагоджена робота команди учасників 
історичного проєкту в ролі сценаристів, акторів, режисерів фільму для збереження 
історичної пам’яті прийдешнім поколінням.

Етап 1. Пошукова розвідка до сімейних архівів.
 Порадьте дітям дослідити сімейні фотоальбоми на предмет пошуку світлин 
періоду радянської доби. Нагадайте про обов’язкову ідентифікацію світлини: 
«хто?», «що?», «коли?», «для чого?»…Кожен має вибрати одну, найбільш 
інформативну фотографію, та з дозволу батьків принести � на засідання пошукової 
групи. Збереження сімейної релікв  понад усе! 

Етап 2. Представлення фотографій та переказ сімейних історій пов’язаних з ними. 
Існує багато способів реалізац  другого етапу. Оберіть той, що буде 
найоптимальнішим для вашої команди дослідників. Головне почути кожну історію 
та не засмутивши жодного учасника, обрати одну- єдину світлину, що ляже в 
основу відео реконструкц . Ми зупинилися на істор  про дівчат з нашого села, 
чию долю намагалася зламати радянська система. Придумайте робочу назву 

Етап 3.  Підготовка пошукової команди до зйомок.
Об’єднайте учнів (довільно; за вашим вибором; за бажанням дітей) у декілька 
творчих груп: «Драматурги», «Режисери/постановники», «Актори», «Знімальна 
група» (оператори, звукорежисери, освітлювачі).
Обговоріть з учасниками проєкту сфери їхньої відповідальності, завдання  для 
кожної групи та час необхідний для виконання означених завдань. 
Створіть такі умови, коли всі учасники, незалежно від ролей, будуть відчувати 
себе співавторами і потрібними на кожному етапі реалізац  проєкту. Дозвольте 
дітям бути креативними, фантазувати, але, обережно, стримуйте їх ентузіазм. 
Завдання мають бути досяжними. 
Завчасно потурбуйтеся про необхідне обладнання для зйомок фільму 
(відеокамери/телефони, освітлювальні прилади, мікрофони…)
 майбутнього фільму. 

Етап 4. Починають дослідники – «Драматурги» …
Пам’ятайте, що сценарій – це основа фільму. Перетворіть фотографію з сімейного 
архіву на відправну точку вашого задуму. «Драматурги» мають опрацювати велику 
кількість історичних джерел та наукової літератури, поговорити з односельцями.
Головним завданням «драматургів» є створення сценарію, що складається з 
послідовного, лаконічного опису відеоряду та діалогів акторів. 
Розкажіть дітям, що драматург не тільки викладає под , описує сюжетну лінію, а й 
вимальовує характери персонажів через детальний опис їх ролей, що основне 
завдання будь-якої розповіді— створити для глядача ефект присутності. Місця і 
герої мають бути впізнаваними, відповідати епосі. Ми намагалися у своєму фільмі 
показати все так, ніби глядач, насправді, був свідком тих чи інших подій. 

Етап 5. Естафета переходить до «режисерів/постановників»
На цьому етапі членам пошукової групи найбільше потрібна підтримка педагога. 
«Режисери» візьмуться за реалізацію задуму «Драматургів», а це передбачатиме 
непросту комунікацію між багатьма учасниками проєкту і людьми дотичними до 
нього: розподіл ролей, репетиц  , підготовка декорацій… Вам доведеться 
допомагати учням домовлятися про локацію зйомок, оренду декорацій, підбір 
автентичних костюмів….

Етап 8. Зйомка та монтаж фільму. 
Організуйте зйомки, мінімум, з двох 
ракурсів. 
Не бійтесь повторів. З багатьох дублів, 
під час монтажу, оберіть найвдаліші. 
Зберігайте робочі матеріали до 
остаточного затвердження фільму усіма, 
або більшістю учасників проєкту. 

Етап 9. Публічна презентація та 
обговорення результатів проєкту.
По завершенню роботи, організуйте в 
громаді відкритий урочистий перегляд – 
презентацію вашого аматорського 
фільму. Не забутьте про афішу та 
запрошених на кіноперегляд. 
Почесними гостями кінопоказу  мають 
стати власники архівної фотограф .
Тріумфальним завершенням нашого 
проєкту стала «Пресконференція» 
учасників пошукової групи з  
пересічними глядачами, представниками 
місцевої преси,  очільниками громади. 
 

Етап 6. Актори грають, вражають… Навчають?! 
Акторство це не тільки гра. 
Світлина має «ожити»,  заговорити з екрану 
голосами «акторів», а призабуті істор  
«воскреснути» в пам’яті глядачів.
Організуйте низку зустрічей між «акторами» та 
«драматургами». Обговоріть історичне тло 
епохи. Подивіться разом декілька 
повнометражних художніх фільмів радянського 
кінематографу, про той період, який 
збирається екранізувати ваша команда. 
Влаштуйте зустріч зі старожилами, можливо, 
родичами героїнь з фотограф . 

Етап 7. Створення атмосфери на знімальному майданчику.
Підготуйте костюми, необхідний інвентар, щоб передати атмосферу епохи, у 
межах якої розгортається дія фільму. Відтворіть специфіку побуту, особливості 
костюмів, гриму акторів. Підберіть музичний супровід для фільму, що дасть 
змогу посилити драматичне напруження д .

Радимо запросити декілька місцевих жителів 
– краєзнавців у якості експертів. Налагодьте 
співпрацю з художнім керівником, чи 
режисером Будинку культури, що 
знаходиться на територ  вашої громади. 
Пошукайте «спеціалістів» серед батьків. 
Після численних консультацій, узгодьте 
остаточний план дій.

 Знайдіть спосіб довести до «акторів» їхнє ключове завдання – встановити 
емоційний контакт з глядачем. Мімікою, дикцією, інтонацією, пластикою, рухами, 
змусити глядачів співпереживати подіям , що розгортаються на екрані. 

Етапи роботи :

Архівна світлина «Бранки табору №4 Степлагу в 
селищі Кенгір, центральної частини республіки    

Казахстан» (середина 50-рр.ХХст.)

Важлива 
«Пам’ятка-стратегія» для 
роботи групи «Дослідників 
-драматургів» 

Під час аматорської  екранізац� актори у ролі 
сибірських бранок на знімальному 

майданчику

Аматорська екранізація учасниками 
проєкту «Борщів’янки-сибірські 
бранки» життя в сибірських таборах 
поневолених учасниць руху Опору 
середини 50-х років ХХ століття з села 
Борщівка, що на Тернопільщині

Історична реконструкція табірного життя бранок 
«Степлагу», що в селищі Кенгір центральної частини 

республіки Казахстан. 

Презентація проєкту в музеї Борщівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім.Я.П.Горошка біля краєзнавчої експозиц�, де центральним 

експонатом є екранізована архівна світлина аматорами 
патріотичного клубу «Пошук».
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