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Наше селище Петропавлівка розташоване у Західному 
Донбасі. Значна частина населення працювали й 
продовжує працювати на вугільних шахтах.
   Радянська пропаганда довгий час малювала образи 
радісних   шахтарів, зі щасливими посмішками на 
обличчях. Але картинка, що міцно закарбувалася у пам’яті 
односельців і, частково, передалася у спадок сучасному 
поколінню,  суперечить реаліям . Коли приїздить автобус 
після шахтарської зміни, з нього виходять зовсім нерадісні 
люди. Вони - втомлені, з чорними колами під очима, поволі 
розходяться по домівках … От  ми і  вирішили дослідити 
процес роботи  працівників вугільної галузі. 

Що таке шахтарський «тормозок»? Чи вірять шахтарі в якісь особливі прикмети та ритуали? Чому 
серед експонатів музею є опудало звичайного сірого щура? Відповіді на ці запитання ви можете 
отримати, ознайомившись із нашим дослідницьким проєктом.

Екскурсія на виробництво. Шахта «Степова», 
ШУ «Першотравенське», ВО 

«Павлоградвугілля»

Музей істор� шахтарського виробництва. 
Шахта «Степова», ШУ «Першотравенське»

Учні знайомляться з новітньою історією поза 
межами навчального плану; 
Невимушена форма дослідження, можливість учнів 
формувати власну траєкторію поведінки, новий 
досвід є додатковими мотивуючими чинниками до 
вивчення істор;

У більшості випадків перші  опитані –  рідні, або ж 
добре знайомі люди. Це актуалізує процес 
дослідження, робить команду пошуковців більш 
заангажованими, природнім чином долає 
підлітковий нігілізм.

Інформаційне чи проблемне інтерв’ю допомагає 
дітям краще зрозуміти історією рідного краю, 
усвідомити різницю між колективною та 
індивідуальною пам’яттю. 

Проєкт має багато міжпредметних зв’язків.

Під час пошукової роботи юні дослідники, можуть 
засвоїти безліч практичних навичок (відео зйомка, 
монтаж, аудіозапис, інтерв’ю та ін.) 

Етап 1. Готуючись до діалогу з респондентом, пам’ятайте: «Мистецтво інтерв’ю полягає в 
тому, щоб поставити правильні запитання і спонукати респондента сказати те, чого він 
іще не говорив, а аудиторія ще не знає». (https://medialab.online/news/questions/)  

Етап 2. Вирішить як ви будете використовувати добуту  інформацію: у форматі 
«запитання- відповідь», чи у форматі «довільного викладу почутого».  У проектах 
подібних нашому, ми радимо використовувати формат «довільного викладу» з  
елементами цитування.

Етап 3. Залежно від мети пошукового проєкту і від вашого бачення способу його 
оприлюднення визначте яким буде інтерв’ю: хронометрично обмеженим, чи без 
будь-яких обмежень у часі. Сплануйте кількість зустрічей з кожним респондентом.  
Саме такий підхід допоміг нам зібрати чимало цікавої інформац не витрачаючи жодної 
зайвої хвилини.

Етап 4.  Готуючись до розмови з респондентом, ви повинні чітко уявляти, хто він такий, 
чим (і в якості кого) він може бути для вас цікавим та що ви хочете від нього почути. 
Зберіть якнайбільше інформац з відкритих джерел. Розпитайте про героя у людей з 
найближчого його оточення. Добре, якщо ви дізнаєтесь про темп мовлення і ступінь 
балакучості респондента. Якщо герой стриманий, небагатослівний, вам потрібен буде 
довгий питальник, якщо відкритий, балакучий, обмежтесь найважливішими 
запитаннями.

Етап 5. Завчасно встановіть безпосередній контакт з респондентом. Повідомте героя 
про ваш пошуковий  проект та попросіть про допомогу. Намагайтеся зацікавити 
майбутнього респондента темою свого дослідження і отримати згоду на інтерв’ю. 

Етап 6. Подбайте про позитивну атмосферу та щиру, відкриту комунікацію між усіма 
учасниками інтерв’ю. Ми помітили, що люди, яких ми запросили на інтерв’ю, відчували 
себе впевненіше коли з ними узгоджували запитання для обговорення. Не забутьте 
попередити про те, що ви будете фіксувати розмову і вкажіть як саме. Подбайте про 
необхідне обладнання.

Етап 7. Підготуйте питальник (аркуш із орієнтовним переліком запитань, які ви 
збираєтеся поставити). Для багатьох з нашої команди він правив за шпаргалку і був 
чудовим засобом від паніки під час розмови. До того ж, для респондента питальник — 
свідчення того, що ви готувалися до розмови.

Етап 8. Для інтерв’ю обирайте  спокійне місце 
(щоб не заважали треті особи), але вирішальною є 
думка (пропозиція) людини, яка погодилась на 
розмову з вами. Починайте інтерв’ю поволі, з 
легких запитань. Ми розпочинали діалог так: 
«Розкажіть про себе…; Як Вас звати? Скільки Вам 
років? Скільки років Ви живете у нашому 
селищі?...»  Заохочуйте розповідача, проявляйте 
зацікавленість до розповіді. Намагайтеся не 
виказувати своє хвилювання і не підганяйте 
респондента. Він має відчути себе важливим, а свої 
спогади значущими. 
   Стежте за тривалістю розмови, враховуючи свою 
зосередженість і втому  респондента 
(рекомендовано вести бесіду не більше 90 хв);  

  Обов’язково подякуйте герою розмови та пообіцяйте повідомити про кінцеві 
результати ваших пошуків.
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