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Антропоцентричні дослідження зміщують акценти з відомих подій і героїв на звичайних і 

незнаних, але теж учасників / очевидців подій минулого, голосами яких можна засвідчити 

складність і суперечливість індивідуальних позицій та оцінок, мінливість поведінкових 

моделей. Розуміння унікальності й самоцінності людського досвіду призвело до потреби 

інтерв’ювання очевидців подій минулого. Це дало поштовх до розвитку усної історії, яка 

має тривалу традицію становлення і розвитку за кордоном, але й уже немалу в Україні, 

ведучи відлік від перших усноісторичних проектів початку 1990-х років. 

 

Метою курсу є навчити студентів проводити самостійні дослідження з використанням 

методології та методів усної історії. 

 

Курс триває один семестр (ІV), складається з лекційних занять (32 год.), завершується 

складанням студентами іспиту. Результат роботи студента/ки протягом семестру 

(50 балів) складається з таких компонентів: 

- Результатів роботи під час занять (25 балів). Підсумкова кількість балів за роботу 

студента на заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх 

отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на заняттях, помножений на 

коефіцієнт 5. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше 

як на третині від запланованих у семестрі занять. 

- Запис кожним/ною студентом/кою одного інтерв’ю (за визначеною наперед 

методологією) з наступною його презентацією в групі (25 балів). 

 

 

Індивідуальні завдання для дистанційного навчання (12.03.2020–3.04.2020)  

 

Проекти з усної історії 
 

 Український громадський архів усних історій. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://oralhistory.com.ua/aui.html 

 Красне – вузлова станція переселення (Буськ-Красне) 

(http://oralhistory.com.ua/aui/bu-k.html) 

 Волонтери АТО (Бердичів) (http://oralhistory.com.ua/aui/bd.html) 

 Жіноче обличчя Тернополя (Тернопіль) (http://oralhistory.com.ua/aui/tpl.html) 

 

 Архів усної історії. Проекти Центру усної історії та біографістики при кафедрі 

новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного 

університету ім. І. Франка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.lnu.edu.ua/proekty/arhiv-usnoji-istoriji/ 

 Університетські досвіди та пам’ять: спогади про навчання і працю в 

Львівському університеті 

 Волонтерський рух в Україні як засіб суспільної мобілізації в умовах війни 

 Конструювання образу «іншого», «свого», «чужого» в пам’яті населення 

України 

 

 Майдан: усна історія. детальніше: – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya: 

http://oralhistory.com.ua/aui/bd.html
http://archive.lnu.edu.ua/proekty/arhiv-usnoji-istoriji/


  Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності 

(http://memory.gov.ua/sites/default/files/spogady-maidan-rozvorot.pdf) 

 Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах 

(http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/maydan_vid_pershoyi_osobi._mistectv

o_na_barikadah.pdf) 

 Майдан від першої особи. Регіональний вимір 

(http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/maidan-3-color-low.pdf) 

 

 Трансформація громадянського суспільства: Усна історія української селянської 

культури 1920–30-x років. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/index.php 

 

 Розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежної України. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://oralhistory.org.ua/  

 

 Усна історія. Український освітній проект. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.ustnayaistoriya.info/: 

 Шкільні проекти 2015 р. (http://www.ustnayaistoriya.info/wp-

content/uploads/2016/03/1hockalo.pdf) 

 Переможці конкурсу шкільних проектів з усної історії 2016 

(http://www.ustnayaistoriya.info/?p=2349) 

 Переможці конкурсу шкільних проектів з усної історії 2018 

(http://www.ustnayaistoriya.info/peremozhci-konkursu-shkilnih-proektiv-usnoi-

istorii-2018/) 

 

 Усна історія Львова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/oral-history/ 

 

 Десятиліття екстримів в центральноєвропейському прикордонні: етнічні чистки, 

примусові міграції і вигнання в локальних спільнотах Галичини, Волині та Буковини 

(1939-1949). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kordonnij-prostir.martin-

opitz-bibliothek.de. 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

1. Студенти самостійно знайомляться зі запропонованими усноісторичними 

проектами (доступними он-лайн) і, обравши один на власний вибір, готують 

презентацію, яку надсилають у спеціально створену групу в Facebook для 

ознайомлення усіма студентами та оцінювання викладачкою. 

2. Перелік проектів і дати подання вказані в додатку. 

3. Обсяг презентації є довільним, але містить ряд обов’язкових складових: 

актуальність теми, наявність мети і завдань, інформативність, методологічні 

підходи, глибина висвітлення, висновки, власні міркування і т. д. 

 

Рекомендована література 

Основна 
1. Грінченко Г.Г. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Для 

студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, 

2008. – 32 с. 

http://memory.gov.ua/sites/default/files/spogady-maidan-rozvorot.pdf
http://www.ustnayaistoriya.info/?p=2349
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/oral-history/


2. Лоскутова М.В. Устная история: Методические рекомендации по проведению 

исследования. – СПб.: Европейский Дом, 2002. 

3. Лукина М. Технология интервью: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 191 с. 

4. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в 

соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира 

Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. 

5. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. 

6. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / 

За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. 

7. Україна модерна. Випуск 11 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. Київ-Львів, 2007. 

8. Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: 

Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. 

— Харків, 2016. 

9. «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної 

розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: 

О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів.: Інститут народознавства НАН України, 

2014. 

10. Yow, Valerie Raleigh. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1994. 

 

Додаткова 

1. Белановский С. А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – Москва, 2001. 

2. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / 

Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. – Москва, 1994. – С. 11–42. 

3. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / 

Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. 

4. Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50–80-ті роки 

ХХ ст.): монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. 

5. Боднар Г. Пам’ять про радянське повсякдення: образ дому в свідомості львів’ян (за 

матеріалами проекту ―Львів у ХХ століття: історія однієї вулиці‖) // Історичні та 

культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 255–303. 

6. Боднар Г. Революція гідності в усних свідченнях львів’ян і жителів Львівської 

області: події, пережиття, осмислення // Усна історія (не)подоланого минулого: подія – 

наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / 

[Упоряд. Г. Грінченко]. – Харків, 2016. С. 7–34. 

7. Боднар Г. ―Там було добре і тут є непогано жити‖: особливості історичної пам’яті 

українців, переселених із Польщі // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна 

свідомість / Національна академія наук України, Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича. – Вип. 2: Депортації 1944–1951. – Львів, 2007. – С. 20–36. 

8. Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні// 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 

2012. – Вип.  – С. 4–6. 

9. Вансина Я. Устная история и устная традиция / Я. Вансина // Хрестоматия по 

устной истории. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. – С. 66–109. 

10. Вилєгала А. Усна історія «закордоном»: про методологічні проблеми, що 

виникають у процесі досліджень в іншій країні// «Суспільні злами і поворотні моменти: 

макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., 



[м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – 

Львів, 2014. – С.  42–59. 

11. Гринченко Г. Презентация «голосов»: рассказчик(и) vs исследователь(и) // У 

пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. 

Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 50-56. 

12. Гримич М. Тюнінг, або прості способи підвищення ефективності польових 

досліджен // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: 

Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. 

— Харків, 2016. — С. 74-82. 

13. «Прошу вас мене не забувати»: усні історії українських остарбайтерів / гол. ред. 

Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко та ін. — X.: Право, 2009. 

14. Грінченко Г. (Авто)біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до 

питання про теорію наративного аналізу // Схід / Захід. Історико-культурологічний 

збірник. – Вип. 11–12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних 

студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків, 2008. 

– С. 59–76. 

15. ГрінченкоГ. Колективна (соціальна) пам’ять: критика теорії та методу 

дослідження // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – 

Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції 

Володимира Кравченка. – Харків, 2009. С. 11-24. 

16. ГрінченкоГ. Усна історія: теорія, метод, джерело // Невигадане: Усні історії 

остарбайтерів / Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Xарків, 2004. – С. 10–32. 

17. Грінченко Г. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних 

інтерв’ю з колишніми «остарбайтерами» Харківської області) // Схід-Захід: Історико-

культурологічний збірник. Випуск 6. – Харків; Київ: Критика, 2004. – C. 151-170. 

18. Грінченко Г., Реброва І., Романова І. Усна історія в пострадянських дослідницьких 

практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України) // Український історичний 

журнал (Київ). – 2012. – № 4. – С. 172–187. 

19. Кісь О. Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості 

жіночого досвіду, пам’яті і нарації // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії 

крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-

26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів: 

Інститут народознавства НАН України, 2014. – С. 11-41. 

20. Кісь О. З відстані двадцяти років: роздуми про конференції з усної історії у 1994 і в 

2014 роках. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uamoderna.com/event/z-

vidstani-20-rokiv. 

21. Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі 

жіночих спогадів про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, 

метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : 

Видавництво, 2010. — С. 171-191. 

22. Кісь О. Усна історія в сучасній Україні: здобутки і виклики часу. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2018/01/16/usna-istoriya-v-suchasniy-

ukrayini-zdobutki-i-vikliki-chasu. 

23. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна 

модерна. Число 11. Львів-Київ, 2007. – С. 7-21. 

24. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ, 2003. 

25. Куделя-Свйонтек В. Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій 

сьогодні // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму 

автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 

2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів, 2014. – С.  60–82. 

https://keui.wordpress.com/2011/01/01/shid_zahid_13_14/
https://keui.wordpress.com/2011/01/01/shid_zahid_13_14/
https://keui.wordpress.com/2011/01/01/shid_zahid_13_14/
http://uamoderna.com/event/z-vidstani-20-rokiv
http://uamoderna.com/event/z-vidstani-20-rokiv


26. Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду / Т. 

Лапан // Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних 

соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. 

Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 198–223. 

27. Лебдушка Л., Волошин Ю. Жива історія – метод усної історії в школі. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ustnayaistoriya.info/wp-

content/uploads/2015/08/oral-history_brochure_ukraine_book-web_21x21cm-1.pdf. 

28. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., 

введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.5-31. 

29. Лукачук О. «Біль і радість, туга й щастя — отак і живемо з дня на день…»: 
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