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Методика дослідження приватного щоденника 
як джерела інформації  про повсякденне життя, світоглядні уявлення та 
цінності пересічної особистості на тлі історичної епохи
(проєкт «Райдуга кольорів радянського минулого в історії однієї маленької 
жінки»)

Саме у щоденності відбувається адаптація людини до матеріального і духовного життя, 
формуються � ціннісні орієнтири. Робота з приватним щоденником – це повернення в 
історичне дослідження головного «актора»- людини, багатоперспективності, колективної та 
індивідуальної пам’яті

Етап 1. Читаємо. 
Запропонуйте опрацювати текст щоденника  кільком учням і дайте можливість кожному 
з учасників проєкту озвучити свої враження від прочитаного. Діти, маючи свіжий погляд 
на історичні под,  можуть побачити непомітні для дорослих дрібниці та суперечливі 
деталі. 
Як приклад, у щоденнику читаємо:« я з братом змушена була щодня ходити  до районної школи за 8 км. з 
городиною, аби купити підручники ( у 1 половині 50-х підручники були платними).    Така інформація  для 
сучасних дітей є незвичною. 

Етап 2. Визначаємо предмет пошуку. 
З’ясуйте наскрізну лінію щоденника, на  чому саме автор щоденника найбільш акцентує 
свою увагу. Відповідь на це питання може стати предметом вашого пошукового 
дослідження. А сам щоденник стане максимально корисним. В нашому випадку це стала 
доля людини на тлі радянської епохи.

Етап 3. Досліджуємо історичне підґрунтя  – епоху.    
Розділіть наявні спогади героя (героїні) на кілька історичних епох. Запропонуйте учням 
здійснити історичну розвідку епохи  (лекц, публікац – наукові та  публіцистичні, 
знакові кінофільми про цю добу). Приватний щоденник стає повноцінним історичним 
джерелом лише тоді, коли дитина відчуває атмосферу епох та розуміє под та явища 
минулої епохи. Без попередньої підготовки щоденник може здатися дитині 
незрозумілим, а отже, - нецікавим.

Етап 4. Систематизовуємо.    
Створіть цитатник епох: оберіть найяскравіші уривки зі щоденника, які характеризують  
епоху і є знаковими для неї. Запропонуйте дітям віднайти те, що поєднує окремі розділи 
щоденника - головну рису людини, своєрідну наскрізну лінію � життя. Для нас на цьому 
етапі дороговказом стала фраза героїні щоденника: «Мені випала кар'єрна драбина з 
широкими проміжками між щаблями в  міру моєї неспокійності та «партненалежності», 
тому робила кар`єру лише завдяки власній фаховості та працездатності»

Етап 5. Пишемо історію.  
Напишіть  історичну розповідь від першої особи. Вона може стати надалі сценарієм для 
відеофільму, дидактичним матеріалом для вивчення певних періодів істор тощо. 
Учнівська робота потребує єдиного редагування учителем як з метою підвищення якості 
продукту, так і для забезпечення єдиного літературного стилю. 

Етап 6. Жива книга.
Створена вами історія -  варта того, щоб бути цікавою для інших. Прочитайте та 
обговоріть, в колі з учнями чи колегами-учителями, окремі сторінки трансформованого 
історичного джерела за допомогою технолог «Жива книга». Щоразу героєм (їнею) 
може стати інший учень. Подібна діяльність виховує емпатію, мотивує школярів до 
вивчення істор, знайомить учнів з  проблематикою  істор і тими � аспектами, яких не 
передбачає навчальний план.  

Як приклад, у щоденнику читаємо: «Був такий голова районної Ради, Терещенко, з особливим стилем 
роботи: о 4 годині ранку під час посівної « обгавкає» усіх по рац, об'їде пару господарств, вдень 
поспить, а о 10-12 годин ночі призначає десь у колгоспі правління. До 2-ї ночі спаскудить  усіх недоліками, 
сяде у  машину - і поїхав спати, а ми, три спеціалісти, залишаємося вночі на тракторній бригаді»

Матеріали проєкту  для 
вправи «Жива книга»


