
Любов Хомутник 

Жанр «верникулярного» аматорського кіно в основі 
історичного дослідження. 

На основі досвіду реалізації молодіжного проєкту: « Все життя наше – 
колгосп: будні і свята»

Історія має багато граней і творять � не лише полководці, політики, а й прості люди. Істор� наших 
односельців були є і будуть навіки вплетеними в історію України. Колгоспне минуле – це непрості та 

неоднозначні спогади близьких нам людей. Вони у найпростіший спосіб ілюструють, додають барв та 
відтінків до образу радянського села. Ми намагалися не просто зняти фільм про наших односельців. Для 
нас важливо було уявити минуле, зрозуміти його, (пере)осмислити, зберегти пам’ять про все, чим жили 

знайомі і незнайомі нам люди.
    Мистецтвознавці називають аматорське кіно «візуальною народною поезією». Наші відеоінтерв’ю 

наповнені емоціями, що спонукають до роздумів, пробуджують у односельців пам’ять про давно забуті 
сторінки істор�.  Процес створення Фільму поєднав слово і образі тим самим став цікавим та 

захоплюючим для підлітків

Етап 1. У пошуках зразків.
   Подивіться  приклади кращих дитячих аматорських фільмів з архіву Міжнародного 
фестивалю для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест» за покликанням: https://children-
kinofest.com/ 

Совеня Чарлі – логотип, символ і талісман Чілдрен 
Кінофесту. Персонаж створений на основі малюнка 
7-річного Артема Рассаднікова з міста Донецька. З 
Совеням Чарлі можна подружитися на Facebook – він 
любить дивитися кіно і багато про нього розповідає, 
вигадує конкурси та дарує подарунки переможцям, 
відповідає на всі питання і завжди в курсі останніх 
новин фестивалю.

Етап 2.  У пошуках форми та формату.
   Обговоріть з командою форму 
майбутнього медіа продукту: анімація, 
ігрове кіно, кіноінтерв’ю….
  Оберіть якомога більше думок та 
пропозицій. Запишіть всі ідеї, що з’являться 
в ході обговорення.    Присвятіть цьому 
етапу багато часу.   Нам знадобилося більше 
тижня, щоб прийти до єдиної думки. 
Ми вирішили зняти  «Відеоінтерв’ю», у  
жанрі «Кіноприкладу»  - ілюстрац� того, про 
що ми дізналися, в ході дослідження 
повсякденного життя колгоспників у 
повоєнний період. 

Якщо ви не професіонали  і вам бракує досвіду та необхідної апаратури для створення 
якісного фільму, зробіть як ми -  почніть з  «вернакулярного кіно». Це аматорське, 
побутове, ненаративне відео, без чіткої структури, що має ознаки незавершеності. 
Його можна знімати без дублів та з мінімальним монтажем.

Етап 3.  У пошуках майбутнього глядача.
   Вирішіть хто буде вашим глядачем, а після того, весь час, орієнтуйтеся на свій вибір.  
Фільм має викликати інтерес та втримувати увагу аудитор�.  Це запорука успіху.
   Ми одностайно прийняли рішення, що будемо знімати відео про старожилів нашої  
громади, а глядачами уявляли односельців. 

Етап 4. У пошуку респондентів для відеоінтерв’ю.
   Сформуйте та обговоріть попередній список кандидатур. Це повинні бути яскраві 
особистості зі своїми достоїнствами і недоліками. Життя героїв має відображати 
досліджувану епоху.    
Продумайте хід першої зустрічі (запрошення) з потенційними героями вашого фільму. 
Нічого не пишіть і не знімайте. Приготуйтеся до тривалої розмови про все, що цікавить 
стареньких. Щиро та докладно відповідайте на всі їхні запитання, щодо вашої 
пропозиц�. Будьте доброзичливими та терплячими.
   Заручіться підтримкою найближчих родичів, сусідів ваших респондентів. Попросіть 
про допомогу тих, кому вони довіряють. 
Така грунтовна комунікація нашої команди з багатьма односельцями набула великого 
розголосу у селі. Ще до початку зйомок наші бабусі та дідусі опинилися у центрі уваги. 
Вони наче помолодшали, відчувши себе потрібними і важливими для людей, ідля нас, 
їхніх правнуків.Приготуйтесь до того, що ви можете наштовхнутися на категоричну 
відмову. Не засмучуйтесь та не ображайтеся. Сприйміть це з розумінням і не забутьте 
подякувати людині за розмову.

Етап 5. У пошуку змісту інтерв’ю.
Складіть, наперед, примірний план розмови з респондентом. Не формалізуйте інтерв’ю 
чітко визначеними запитаннями, вишикуваними у вами придуманій послідовності. З 
людьми поважного віку такий підхід може не дати очікуваних результатів.
   
Підберіть доступні і зрозумілі питання до респондентів. Приміром: « Скільки років Ви 
пропрацювали у колгоспі»?; «Які роботи, у той час, були найважчими»?; «Чи мали Ви 
вихідні»?; «Яка була після війни оплата праці»?; «Чим Ви займалися у святкові дні»? 
Запитуйте тільки те, що вас реально цікавить. Відсутність справжнього інтересу до 
розмови, люди, що прожили вік, одразу відчують. 

Етап 6. У пошуку натхнення під час запису інтерв’ю.
   Старанно підготуйтеся до запису. Пам’ятайте, що це важливий день для команди, але 
ще більш важливий та хвилюючий для ваших респондентів. Не перетворюйте героїв 
фільму в об’єктів вашого «геніального» задуму. Радьтеся з ними, дайте відчути їм себе 
рівноправними учасниками процесу, СПІВАВТОРАМИ фільму.

Пошукова група в імпровізованому шкільному кінозалі 
за переглядом відео інтерв’ю: «Діти знімають кіно. 

Чілдрен кінофест та його правила словами Іллі 
Дядика».  https://www.youtube.com/watch?v=YY-

LOHZqjjhw 

Інтерв’ю із респондентом 
Лазар Ганною Марківною 

(Телятниця, 22 роки у 
колгоспі)

Узгодьте зручний для ваших бабусь та дідусів час. Вони можуть вередувати. Ви ні!

https://www.facebook.com/100025487677299/videos/790851418441107
Свято Миколая для усіх респондентів

https://www.youtube.com/watch?v=8-
FAtY3zubq4

Висловлює свої враження про фільм. 
Респондент Лазар Г.М

Інтерв’ю із респондентом 
Кольбух Ганною Михайлівною  

(«Душа колгоспу. Була 
аматором, знала і співала 

багато пісень») 

Сім’я Шміло Микола 
Пилипович та Ольга 

Володимирівна (Комбайнер і 
ланкова колгоспу Авангард 40 

років безперервного стажу)
 

Бойко Микола Ількович 
(тракторист і комбайнер, 26 

років стажу в колгоспі
Інтерв’ю із респондентом 

Кольбух Ганною Михайлівною  
(«Душа колгоспу. Була 

аматором, знала і співала 
багато пісень») 

Пошукова група працює у архіві сільської ради, збираючи інформацію про 
працівників колгоспу 1950-1980 рр..


