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Центр усної історії та біографістики 

кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського 

 

Сучасне розуміння терміну “усна історія” включає якісний процес дослідження, який 

ґрунтується на особистому інтерв’юванні, що “дає змогу розуміти смисли, інтерпретації 

зв’язків та суб’єктивного досвіду”, а також записи інтерв’ю (аудіо- чи відеозапис) як джерела 

для подальших досліджень та інтерпретацій. Інтерв’ю/усні свідчення поряд з архівними 

матеріалами, опублікованими збірниками документів, спогадами, пресою становлять 

вагомий комплекс джерел з історичних студій другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

“Мовчазний” в історії людський досвід дозволяє не лише розкрити прогалини недавнього 

минулого, доповнити відомості про знані події (реконструкційний потенціал), а, й це 

важливо, піднімати замовчувану проблематику, коректувати усталені та/чи суперечливі 

погляди, показати широку мозаїку індивідуальних досвідів пережиття, вивчати осмислення 

історичних подій та історичного досвіду (студії пам’яті). Живі студії відкривають нові 

проблеми (історію повсякденності, сім’ї, дитинства та ін.), прямо пов’язані з 

соціальними цілями історії, успішно використовуються в педагогічній практиці 

(відкривають альтернативні точки зору, розвивають критичне мислення), “оживлюють” 

музейні експозиції і архівні колекції, практикуються як “терапія спогадами” для 

травмованих пережитим і людей старшого віку.  

Усна історія вже тривалий час практикується студентами спеціалізації “новітня історія 

України” в рамках наукових семінарів, написання курсових, бакалаврських, магістерських та 

дисертаційних робіт. Тематика зібраних студентами усноісторичних матеріалів охоплює 

широкий спектр дослідницьких проблем: будні війни та стратегії виживання, образи війни, 

повоєнні депортації, національне підпілля 1940–1950-х років, “радянізоване” повоєнне 

повсякдення, образи жінки в радянському і пострадянському суспільстві, дослідження 

кар’єрних практик і професійних середовищ, уявлення про радянську партійну 

номенклатуру, досвід служби в радянській армії, політичні досвіди зламу 1980–1990-х років, 

розпад СРСР в громадській думці, феномен 1990-х років, а також історія локальних спільнот 

та ін. Студентські, а тим паче дослідження випускників-аспірантів, є добрими 

усноісторичними проектами з наперед розробленими програмами інтерв’ю, охопленням 

широкого кола респондентів і належним реконструктивним перехресним аналізом та 

контент-аналізом. 

З 2007 р. для студентів третього курсу історичного факультету спеціалізації “новітня 

історія України” читається дисципліна “Усна історія: теорія та методика дослідження” 

(доц. Боднар Г. А.). Курс з вивчення усної історії, окрім теоретичної частини, передбачає 

проведення інтерв’ю, заповненням супровідної документації, транскрибуванням запису 

інтерв’ю. З 2015 р. в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія 

України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.” (доц. Качмар В. М.) щороку студенти 

четвертого курсу історичного факультету записують поглиблене напівструктуроване 

проблемне інтерв’ю. Тематику інтерв’ю визначають наукові зацікавлення кращих студентів 

спеціалізації при написанні бакалаврських і магістерських робіт, а також актуальні запити 

історії сьогодення, історія Львівського університету. В 2017 р. було украдено брошуру з 

навчальними матеріалами для запису поглиблених інтерв’ю (див. на сайті кафедри 

новітньої історії України імені Михайла Грушевського в рубриці “Методичні матеріали”). 

 



2 
 

  
Проведення інструктажу студентам четвертого курсу для 

виконання науково-дослідного завдання з курсу 

“Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.” 

 

Головні цілі Центру: 

 Надання індивідуальних і групових методичних консультацій щодо реалізації 

наукових проектів з усної історії; підготовка студентів до запису усноісторичного 

інтерв’ю, розвиток усноісторичної освіти, розробка методичних матеріалів. 

 Формування і поповнення архіву усної історії; сприяння використанню фондів архіву 

усної історії i біографістики кафедри в наукових дослідженнях, при написанні 

кваліфікаційних робіт. 

 Реалізація наукових проектів з вивчення минулого України засобами усної історії, 

біографічних студій. 

 Проведення міждисциплінарних досліджень з залученням усноісторичного 

інструментарію. 

 Співпраця з науковими, навчальними, громадськими організаціями; популяризація 

усноісторичних досліджень. 

Надання Центром усної історії та біографістики методичної допомоги в реалізації 

студентських наукових проектів, використання фондів архіву усної історії та біографістики 

в наукових дослідженнях, при написанні кваліфікаційних робіт сприяє формуванню 

фахівців-істориків, які зможуть використовувати здобутий досвід у власній науково-

педагогічній діяльності. 

 

Центр здійснює науково-дослідницьку роботу за тематичними напрямами: 

 історія Львівського університету (“Університетські досвіди та пам’ять: спогади про 

навчання і працю у Львівському університеті”, “Кар’єрні практики випускників та 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка”); 

 радянська повсякденність (“Дитинство в Радянській Україні 19701985-х рр.”, 

“Особливості конструювання образу партійного працівника Української РСР у 1970-х 

– першої половини 1980-х рр.”, “Повсякденне життя населення України в радянський 

період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.)”); 

 образи війни та революцій (“Особливості конструювання образу сучасного воїна в 

українській громадській думці (на прикладі окремого населеного пункту)”, “Досвід 

(не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців”, 

“Участь в Антитерористичній операції на сході України (березень 2014 р. – лютий 

2017 р.)”, “Майдан: усна історія”); 

 проблематика сучасності в усноісторичних дослідженнях (“Розпад Радянського Союзу 

в громадській думці населення України 1991–2015 рр.”, “Чоловічі образи в 
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українській громадській думці XX ст. у світлі соціокультурних стереотипів”, 

“Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ століття”); 

 студії пам’яті, постпам’ять (“Конструювання образу “іншого”, “свого / чужого” в 

пам’яті сучасного населення України”); 

 сімейні історії (“Усні історії про мою родину”). 

 

Архів Центр усної історії та біографістики на сьогодні містить близько двохсот 

інтерв’ю і щороку поповнюється новими матеріалами. Найбільшими є колекції з історії 

радянського дитинства, навчання і праці у Львівському університеті, уявлень про гендерні 

ролі в сучасному українському суспільстві, аналізу образу сучасного військового, участі в 

Євромайдані. 

 

   
Справи архіву Центру усної історії при кафедрі 

 

Зібрані й оцифровані записи інтерв’ю передаються на зберігання до Архіву 

університету й розміщені на сайті архіву як проект “Архів усної історії”. Матеріали 

згруповані за тематичними рубриками з описами проектів, переліком та анотаціями інтерв’ю 

(детальніше див: http://archive.lnu.edu.ua/proekty/arhiv-usnoji-istoriji/). Матеріали архіву 

використовують при написанні випускних науково-кваліфікаційних робіт і наукових статей 

студенти спеціалізації та суміжних кафедр, молоді науковці. 

 

  
Матеріали з офіційного сайту Архіву Львівського університету 

 

http://archive.lnu.edu.ua/proekty/arhiv-usnoji-istoriji/
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Центр усної історії та біографістики кафедри новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського приймає на зберігання до архіву аудіо-/відеозаписи та інші документи, зібрані 

дослідниками в ході їхніх наукових пошуків. Центр забезпечує архівну обробку документів, 

їх зберігання, а також доступ до їхнього подальшого використання виключно у науково-

дослідних цілях. Центр готовий забезпечити зразками супровідної документації для 

проведення інтерв’ю – паспортними листами інтерв’ю, типовими угодами, які оформлюють 

передачу прав, зокрема авторських, на записи інтерв’ю, дозволяють оформити згоду 

респондента на їхню публікацію. 

 

Досвіди співпраці 

Усноісторичні дослідженя при кафедрі новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського розпочались із роботи наукового семінару стуруктурного підрозділу 

(доц. Аркуша О. Г., доц. Мудрий М. М.), в межах якої було започатковано виконання ряду 

кваліфікаційних робіт із залученням інструментарію усної історії, які згодом знайшли своє 

відображення у написаних на фаховому рівні магістерських роботах, дисертаціях на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук, численних статтях, монографіях, 

підготовлених виступах для участі в конференціях, круглих столах тощо. Вже більше 

15 років триває співпраця студентів та випускників кафедри із співробітниками та 

аспірантами відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України в межах наукового консультування та публікації окремих праць з усної історії 

у наукових збірниках Інституту (детальніше: http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/ 

materials/documents/?newsid=654). 

 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, написаної на 

усноісторичних матеріалах “Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х 

років” випускницею кафедри Юлією Шелеп в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

м. Львів 

(зліва направо Олена Лукачук, Олена Аркуша, Леонід Мацкевий, Володимир Баран, Юлія Шелеп, 

Володимир Шелеп, Галина Боднар, Анна Вараниця) 

 

Співробітники Центру є членами Української асоціації усної історії (УАУІ) 

(http://oralhistory.com.ua/) та активними учасниками заходів, що відбуваються за її ініціативи 

та підтримки. Центр усної історії та біографістики активно співпрацює з регіональними 

осередками Українською асоціацією усної історії, зокрема Центром усної історії при кафедрі 

новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 

Інститутом усної історії Запорізького національного університету, Навчально-науковим 

центром при кафедрі історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди та ін. 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/%20materials/documents/?newsid=654
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/%20materials/documents/?newsid=654
http://oralhistory.com.ua/


5 
 

 

  
Учасниці міжнародної конференції  Учасниці міжнародної конференції 

“Усна історія (не)подоланого   “Усна історія в епоху змін: соціальні  

минулого: подія – наратив –   контексти, суспільно-політичні виклики, 

інтерпретація”, м. Одеса, 2015 р.  академічні стандарти”, м. Харків, 2016 р. 

(зліва направо Олена Лукачук,  (зліва направо Олена Лукачук, Наталія  

Гелінада Грінченко, Юлія Шелеп) Ханенко-Фрізен, Оксана Кісь, Галина Боднар) 

 

Центр разом з Українським інститутом національної пам’яті реалізує проект “Майдан: 

усна історія” (детальніше: http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya). Відеозапис 

свідчень учасників протестних акцій листопада 2013 р. – лютого 2014 р. проводиться у 

студіях Львівської обласної державної телерадіокомпанії та студентського телебачення 

факультету журналістики Franko TV (детальніше: http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-

zhittya/revoliucia-gidnosti-za-materialami-proektu-majdan-usna-istoria.html). 

   
Запис інтерв’ю Галиною Боднар     Запис інтерв’ю Оленою Лукачук з 

з Андрієм Породко,    Протоігуменом Провінції Найсвятішого 

координатором львівського Євромайдану,   Спасителя в Україні Високопреподобним 

засновником і керівником громадської організаці    о. Пантелеймоном Саламахою ЧСВВ  

 допомоги онкохворим дітям «САМІ»,    на студії ЛОДТРК. 

директором львівського Кіноцентру     

(колись кінотеатру «Сокіл») на студії ЛОДТРК.     

 

http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya
http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/revoliucia-gidnosti-za-materialami-proektu-majdan-usna-istoria.html
http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/revoliucia-gidnosti-za-materialami-proektu-majdan-usna-istoria.html
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Запис інтерв’ю Галиною Боднар    Запис інтерв’ю Оленою Лукачук з  

з координатором львівського Євромайдану,  активістом Львівського Майдану, 

голова правління Студентського братства  співзасновником і головою виконкому ГО 

Львівщини Борисом Пошиваком    «ВАРТА-1», спеціалістом штабу ГУ 

на студії ЛОДТРК.     національної поліції у Львові, депутатом 

       Львівської міської ради Ігорем Зінкевичем 

на студії ЛОДТРК. 

 

Станом на 2016 р. записано 52 інтерв’ю (36 відео і 16 аудіозаписів). Узгоджується 

робота щодо публікації зібраних спогадів у міжінституційному виданні під робочою назвою 

“Майдан: регіональний вимір” (детальніше: http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/u-

poshukax-spilnyx-pidxodi v-do-usnoistorichnyx-doslidzhen.html). 

 

   
Презентація проекту “Майдан:    Під час методологічного семінару для 

усна історія” у рамках ХХІІ Форуму  учасників проекту УІНП “Майдан: усна 

видавців у Львові     історія” 

(зліва направо Галина Боднар,   (зліва направо Тетяна Ковтунович, Олена 

Тетяна Ковтунович, Олена Лукачук)  Лукачук, Тетяна Привалко, Тетяна Цимбал) 

 

У співпраці з Центром міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів) здійснено 

усноісторичні дослідження “Львів у ХХ столітті: історія однієї вулиці”, “Кастелівка: будинки 

та мешканці”, “Пошуки дому у повоєнному Львові: досвід Підзамче 1944–1960” у рамках 

загального проекту “М(ої) Розповіді: Усна історія і міські досвіди” (детальніше: 

http://www.lvivcenter.org/uk/ust/). 

http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/u-poshukax-spilnyx-pidxodi%20v-do-usnoistorichnyx-doslidzhen.html
http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/u-poshukax-spilnyx-pidxodi%20v-do-usnoistorichnyx-doslidzhen.html
http://www.lvivcenter.org/uk/ust/
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Презентація проекту “М(ої) Розповіді: Усна історія і міські досвіди” у 

Центрі міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів) 

(зліва направо Наталія Отріщенко, Оксана Кісь, Марія Антонюк, 

Андрій Бондаренко, Галина Боднар) 

 

Участь у міжнародному дослідницькому проекті “Красне  вузлова станція 

переселень” (2–15 липня 2012 р., с. Красне та м. Буськ (Львівська область)), присвяченому 

документуванню, вивченню та збереженню усних свідчень жінок про пережите – примусові 

переселення, міжнаціональні відносини, повсякденне життя під час Другої світової війни та в 

повоєнні роки. Результатом проекту став освітній фільм, орієнтований на молодь. Проект був 

продовженням дослідження досвіду післявоєнних депортацій “Пам’ять і забування” (2010 р.) 

Протягом двох тижнів міжнародна команда в складі 12 дослідниць з Польщі, України і 

Німеччини вивчала історію примусових повоєнних переселень (детальніше про проект: 

https://stacjakolejowakrasnebusk.wordpress.com/). 

 
Запис інтерв’ю з Марією Подановською в м. Буськ Львівської обл. 

 у рамках міжнародного проекту “Красне  вузлова станція переселень” 

 (зліва направо Марія Подановська, Аґнєшка Круль, Галина Боднар) 

 

https://stacjakolejowakrasnebusk.wordpress.com/
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Відповідальний за роботу Центру усної історії та біографістики: 

 
Олексій Сухий, д. і. н., професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського 
 

Керівник Центру: 

 
Галина Боднар, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського 
 

Координатор проектів Центру: 

 
Олена Лукачук, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського (за сумісництвом) 
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Дослідники Центру: 

 

 Наталія Буштин, студентка бакалаврської програми кафедри, працює 

над бакалаврською роботою «Проголошення незалежності України у світлі особових джерел»; 

 

 Анна Вараниця, випускниця кафедри 2014 року, аспірант відділу 

новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, працює над 

виконанням проектів із залученням інструментарію усної історії; 

 

 Ольга Гординська, студентка магістерської програми кафедри, 

працює над магістерською роботою «Кар’єрні практики в сучасній Україні (на прикладі студентів і 

випускників Львівського національного університету імені Івана Франка 1991–2016 років)»; 

 

 Ірина Деревчук, студентка магістерської програми кафедри, працює над 

магістерською роботою «Дитинство в радянській Україні 1970-х – першої половини 1980-х років»; 

 

 Ольга Дзюба, студентка бакалаврської програми кафедри, працює над 

бакалаврською роботою «Образи дрібної шляхти у баченні мешканців Галичини у другій половині 

ХХ століття – на початку ХХІ ст.»;  
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 Роксолана Максим’як, студентка магістерської програми кафедри, 

працює над магістерською роботою «Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття»; 

 

 Лідія Пакіш, студентка бакалаврської програма кафедри, працює 

над бакалаврською роботою «Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у 

розповідях воїнів-афганців»; 

 

 Христина Чорна, студентка магістерської програми кафедри працює 

над магістерською роботою «Чоловічі образи в українській громадській думці на зламі ХХ–

ХХІ століть у світлі соціокультурних стереотипів»; 

 

 Юлія Шелеп, випускниця кафедри 2012 року, к.і.н., молодший 

науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, працює над монографією «Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій 

половині 1980-х років». 
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Запис інтерв’ю про повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-

х – початок 1990-х рр.) студенткою IV курсу Марією-Роксоляною Кериш із вчителькою 

біології та хімію Ольгою Босик з Івано-Франківщини. 

 

 

Запис інтерв’ю про кар’єрні практики випускників та студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка студенткою IV курсу Лідією Яременко з директором 

Жидачівської гімназії імені Омеляна Партицького, вчителем історії Василем Благим. 
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Запис інтерв’ю про кар’єрні практики випускників та студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка студентом IV курсу Євгеном Гродзіцьким з доцентом 

кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету 

імені Івана Франка Іллею Паршиним. 
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Запис інтерв’ю про повсякденне життя дітей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ століття студентом IV курсу Богданом Демським зі студенткою історичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Лідією Пакіш. 

 

Запис інтерв’ю з Юрієм Галущаком в м. Львові про повсякденне життя дітей трудових 

мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (зліва направо Софія 

Процайло та Юрій Галущак) 
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Запис інтерв’ю з Іриною Крамар в с. Грусятичі Жидачівського р-ну Львівської обл. 

проовсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-

х рр.) (зліва направо Ірина Крамар та Ірина Перетятко) 

 

Після запису інтерв’ю респондентка Галина Тимців підписує дозвіл на використання 

матреалів (м. Миколаїв Львівської обл., інтерв’юер Христина Мазуренко) 

 

Запис інтерв’ю з Наталею Колос, м. Рівне про повсякденне життя населення України в 

радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.) (зліва направо Наталія Колос та 

Оксана Обуховська) 
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Запис інтерв’ю зі Світланою Ождою в м. Львові про повсякденне життя дітей трудових 

мігрантів з України  наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (зліва направо Світлана Ожда та 

Лідія Пакіш) 


