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Методика організації неформальної бесіди  
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Неформальна бесіда формується на основі горизонтальних соціальних зв’язків між 
людьми з метою налагодження довіри між ними і допомагає взаємообміну ціннісних 
принципів для реалізац	 завдань. Ця методика особливо актуальна в умовах конфлікту 
поколінь в переломні моменти розвитку суспільства. 

Етап 1. Визначення теми/проблеми обговорення. 
Оберіть конкретну, максимально вузьку тему для обговорення.

Етап 2. Визначення суб’єктів неформальної бесіди. Запросіть до розмови про радянське 
минуле, людей, котрі народилися в різні періоди, що суттєво відрізнялись один від 
одного (довоєнний період, повоєнна доба…). 

Етап 3. Ґрунтовна підготовка учнів-учасників. Брак знань і досвіду може завадити учням 
відчувати себе повноцінними учасниками бесіди. Опрацюйте  командою історичні 
джерела, які розкривають особливості епохи періоду дотичного до теми. Запропонуйте 
до самостійного перегляду історичні фільми про цей період. Відвідайте краєзнавчий 
музей. Поспілкуйтеся з краєзнавцями, предметом дослідження яких є радянське минуле 
громади. 

Етап 4. Для підготовки запитань визначте можливі напрями розмови.  Це може бути, 
наприклад, сім’я, родина, школа, канікули, позашкільне товариство тощо. Це дозволить 
глибше зрозуміти проблему з різних кутів зору. 
Опрацюйте вимоги для успішного проведення неформальної бесіди:
 

Етап 5. Підготуйте сигнальні маркери, що активують спогади про минуле.  Підберіть 
світлини, поштівки, предмети побуту, фрагменти фільми, фоновий музичний супровід, 
які б дозволяли вийти учасникам зі свого «образу» і заглибитись/поринути в епоху.

Скористайтесь технічними прийомами, які може використовувати ведучий, щоб 
активізувати учасників: 

Етап 6. Попередня підготовка запрошених учасників.
Повідомте учасників про проєкт, передайте їм  запрошення (вкажіть місце, час, 
тривалість зустрічі) та поясніть, чому вибрали саме їх. Запрошені повинні відчути свою 
цінність та значущість.

Етап 7. Оберіть місце та форму проведення зустрічі. 
Будьте креативними, Вдала реалізація цього етапу- запорука успіху. «Інтерв’ю за 
чашкою кави», «посиденьки», «домашнє інтерв’ю», «круглий стіл», «імерсивний театр», 
«дискусія деліберац	». 

Етап 8. «Момент істини». Спостереження. Приділіть достатньо часу спільній рефлекс�. 
За допомогою графічних організаторів зафіксуйте емоційний стан учасників. Не 
забудьте про колективне фото. Подякуйте людям, які знайшли час поділитись своїм 
досвідом.

Неформальна бесіда – це діалог чи полілог зацікавлених сторін в поза формальній 
системі, спрямований на розкриття - підтвердження чи спростування – створеного 
соціальним середовищем образу людини.

дотримуйтесь регламенту; 
постійно фокусуйте на темі інтерв'ю; 
надавайте почергово слова всім бажаючим; 
не оцінюйте висловлені учасниками думки; 
не допускайте домінування точки зору ведучого

повторення того, що сказав виступаючий, своїми словами (парафраз), підвищуючи 
тим самим значущість участі кожного, стимулюючи інших висловитись («Інакше 
кажучи, це означає, що...», «Якщо я правильно зрозумів, ви говорите про...»);

відкриті запитання, на які не можна дати відповіді - «Так», «Ні», «Не знаю»;

переадресування запитання, зверненого до ведучого, усього колективу («А що ви 
думаєте про це, колеги?», «Хто спробує дати на це відповідь?»);

oрезюмування - підбиття проміжних підсумків, фіксація повторюваних і 
протилежних точок зору, підведення риси, позначення переходу до іншого етапу 
роботи («Таким чином, основними нашими ідеями є...», «Якщо тепер підсумувати 
сказане, то...»).


