
Виконання науково-дослідного завдання 

спрямоване на формування практичних навиків 

студента у : 

 проведенні бесіди на тему з історії; 

 створенні усного джерела з епохи, яка 

вивчається; 

 оформленні усного джерела як окрему одиницю 

збереження в архіві усної історії. 

 



 фіксації поглядів очевидців подій; 

  співставленні різних джерел інформації та їх 

аналізі; 

 написанні текстів і кваліфікаційних робіт, а 

також науково-популярних статей; 

 записі спогадів членів родини та створенні 

родинного архіву; 

 подальшій роботі в засобах масової інформації; 

 участі у всеукраїнських та міжнародних 

усноісторичних проектах. 

 



Завдання максимально оцінюється в 20 балів. 

Критерії оцінювання залежать від особистої 

підготовки студента до інтерв’ю та дотримання 

правил ведення розмови на попередньо задану 

проблему, його тривалості, якості транскрибування, 

належного оформлення супровідної документації 

до інтерв’ю (бланки додаються), наявності наочних 

матеріалів (світлин, особистих документів, речей 

тощо). Кінцевий термін здачі індивідуального 

завдання – 13 квітня 2018 року. 



 

 Участь в Антитерористичній операції на 

Сході України (березень 2014 р. – 

березень 2018 р.). 

 

 Життєві історії внутрішньо переміщених 

осіб з Криму та Сходу України. 

 

 



 Майдан: усна історія. 

 

 Кар’єрні практики випускників та студентів 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

 Життєвий шлях вчителя: персональні історії. 

 

 Віра і церква у громадському та приватному 

житті священнослужителів УГКЦ у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

 

 

 

 



 Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону 

бойових дій у розповідях воїнів-афганців. 

 

 Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з 

України наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття (містить два питальники – для трудових 

мігрантів і для дітей трудових мігрантів). 

 

 Конструювання образу “іншого”, “свого / 

чужого” в пам’яті сучасного населення України. 

 



 

 



Обираючи питальник слід продумати, хто буде 
респондентом/кою – хто з родичів, знайомих захоче 
поділитися своїми спогадами, міркуваннями. Після вибору 
питальника та ймовірних респондента/ки, слід домовитися 
про місце і час запису. Домовляючись про інтерв’ю не варто 
(!!!) детально розповідати про питальник, перелічувати 
тематичні блоки і в жодному разі не давати питальник для 
ознайомлення. Якщо це трапилося, дослідник мусить бути 
готовим до того, що респондент/ка підготуються до розмови 
– продумають свою розповідь заздалегідь або ж зроблять 
нотатки, які під час інтерв’ю зачитуватимуть, що не дасть 
змоги вибудовувати вільний наратив та/чи діалог. Слід також 
попередити, що розмова буде тривати годину, а то й дві-три 
години. Тому добре було б, що респонтент/ка нікуди не 
поспішали й могли зосередитися на спогадах. 

 





В сучасних умовах для запису можна обрати будь-яку 
зручну техніку. Слід врахувати однак, що запис може 
тривати годину-дві, тому не обирати телефон або інший 
пристрій, який записує файли, наприклад, по 10 хвилин. Це 
створить незручності при записі. З електронним файлом 
потрібно буде працювати (транскрибувати), тому врахувати 
потребу його перезапису. Для підсилення чіткості звуку на 
записі можна використовувати додатковий зовнішній 
мікрофон. Очевидною є перевірка перед інтерв’ю 
технічного стану апаратури й мікрофонів, заряду батареї чи 
наявності додаткового комплекту батарейок. Під час 
безпосереднього запису стежити за якістю запису. Для 
інтерв’ю необхідно вибрати спокійне місце (щоб не 
заважали треті особи, не надто шумне місце). 







 Питання-уточнення: «Ви говорили про те, що... будь ласка, 

поясніть, що Ви мали на увазі». 

 Питання-розширення, часове та ситуаційне: «Ви 

пригадували..., будь ласка, розкажіть, що цьому передувало», 

чи «Ви пригадували..., будь ласка, розкажіть, чим все 

закінчилося». 

 Питання-персоналізація: «Ви розповідали про..., пригадайте, 

будь ласка, хто ще...». 

  Питания-деталізація: «Ви називали..., будь ласка, розкажіть 

про це детальніше». 

 «Сценарне» питания: «Давайте ще раз повернемось до 

ситуації, коли... Розкажіть, будь ласка, що ще Ви пам’ятаете? 

Що й хто Вас оточував? Що Ви бачили, що чули?»... 

 





Транскрипт інтерв’ю 

 – дослівна (!) передача мовної інформації 

в письмовій формі зі збереженням 

емоційних реакцій та інтонаційних 

особливостей. Транскрипт являється 

основним джерелом роботи усних 

істориків, тому при розшифруванні 

важливо передати атмосферу інтерв’ю з 

жестами, емоціями, паузами і т. п. 



 *слово* – вимовлені тихше слова 

 сло- – обірване слово 

 ... – обірване речення 

 ...<>... – різкий перехід від теми до теми 

 слово – вимовлене голосніше слово 

 [слово] – респондент та інтерв’юер говорять одночасно 

 слово – наголошене інтонацією слово 

 <-> – пауза (нетривала) 

 <--> – пауза (тривала) 

 <---> – пауза (дуже тривала) 

 <жест> – невербальні явища (хтось з’явився, жести, емоції) 

 (?????) – незрозуміле слово 

 ?слово? – слово незрозумілого значення 

 (слово) – слово, яке напівпочуте-напіввідгадане 

 



 Персоналія. 

 Дозвіл на проведення, зберігання і використання 

матеріалів інтерв’ю, складений у двох 

примірниках (один примірник залишається в 

особи, яка давала Вам інтерв’ю) . 

 Паспортний лист інтерв’ю. 

 Протокол інтерв’ю. 

 Біограма респондента/ки (особи, яка давала Вам 

інтерв’ю). 

 













Диск (СD-R, CD-RW) з електронними файлами (УВАГА! Обов’язково 

перевірити диск на наявність і доступність усіх матеріалів): 

  звуковий файл (запис) інтерв’ю; 

  електронний варіант транскрипту (розшифрування) інтерв’ю; 

 персоналія; 

 паспортний лист інтерв’ю; 

 протокол інтерв’ю; 

 біограма респондента/ки (особи, яка давала Вам інтерв’ю); 

 електронні фотографії особи (персональні, родинні), яка давала Вам 

інтерв’ю 

  (за згодою) та фотографії процесу запису (нехай третя особа сфотографує 

процес запису інтерв’ю). 

 



  персоналія (бланк додається); 

  дозвіл на використання матеріалів інтерв’ю, 

складений у двох примірниках (один примірник 

залишається в особи, яка давала Вам інтерв’ю) 

(бланк додається); 

 паспортний лист інтерв’ю (бланк додається); 

  протокол інтерв’ю (бланк додається); 

  біограма респондента/ки (особи, яка давала Вам 

інтерв’ю) (бланк додається). 

 



 Роздрукований транскрипт (розшифрування) інтерв’ю 

(оформлений згідно зразка, який додається) (в папці 

знаходиться в окремому файлі). 

 Питальник інтерв’ю, який студент/ка обрали для 

інтерв’ю (зразки питальників додаються) (в папці 

знаходиться в окремому файлі). 

 Роздруковані фото респондента (за згодою) та 

фотографії процесу запису (зроблені під час запису 

інтерв’ю) (в папці знаходиться в окремому файлі). 

 Родинні фотографії, листи та інші документи важливі 

для інтерв’ю (оригінали або якісні копії) (в папці 

знаходяться в окремому файлі). На звороті кожної 

фотографії слід зазначити: дату, місце і хто 

зображений, за яких подій/обставин сфотографовано. 

 



Папку підписати – наклеїти аркуш А 5 з наступною 

інформацією: 

 

 Назва проекту: (вказати за назвою 

програми/питальника інтерв’ю) 

 Респондент/ка: (вказати прізвище, ім’я, по 

батькові) 

 Рік і місце народження: 

 Дата і місце проведення інтерв’ю:  

 Інтерв’юер: (вказати прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

   

 Рекоменд 

 



 

























Кінцевий термін здачі 

індивідуального 

завдання – 

 13 квітня 2018 року. 


