
1. https://school-cj.org/courses/journalism  - онлайн курс з 
громадянської журналістики.
2.https://drive.google.com/file/d/1jUu_OOzhaRKI6voWRJ-
frED6lPp7ay1-Z/view?usp=sharing – журналістські стандарти 
3. https://medialab.online/news/archivy/ - як писати про історію 
простими словами
3. https://video.detector.media/lessons/intervyu-v-rozsliduvanni-i25 - 
інтерв’ю в розслідуванні
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Як провести історичне журналістське дослідження.
На основі роботи над учнівським пошуковим проєктом «Свобода друку - 
право гарантоване конституцією чи формальність на папері?»

1. Обрати актуальну тему 
Головним критерієм вибору має бути перспективність. Щоб це визначити, дайте  відповідь 
на питання: «Які історичні теми хвилюють чи цікавлять жителів вашого міста, учнів школи? Чи 
є що розслідувати?».

2. Скласти план розслідування  (кабінетний етап)
   
   План включає в себе:

2.1. Пошук фактів (архівні та бібліотечні дані, світлини, інтернет ресурси). 
На основі знайденої інформац� сформулюйте гіпотезу - твердження, яке 
школярі-журналісти доведуть або спростують. Придумайте правильні питання, які 
допоможуть розкрити тему. (хто, що, де, коли, кому це вигідно, які причини, наслідки?)

2.2. Вибір методів дослідження: Це можуть бути власні спостереження, анкетування, 
опитування, порівняння, інтерв’ю з людьми (обов’язково шукайте джерела з 
протилежними точками зору – але не забувайте про баланс думок!).

2.3. Продумати послідовність збору інформац� (наприклад, досліджувати архів краще 
до інтерв’ю). Вирішити, що буде кінцевим продуктом (сайт, відео, стаття тощо).

2.4. Розподіліть ролі між учнями, а також подумайте про обладнання, яке вам можливо 
знадобиться ( мікрофони, камери тощо).

2.5. Встановіть дедлайни. 

3. Провести дослідження (польовий етап)
Почніть створювати контент для вашого сюжету. Допоможіть учням організувати похід до 
архіву, музею. Дуже важливо є добре підготуватись до інтерв’ю та домовитись про місце 
зустрічі. Під час цього етапу, ваш попередній план може зазнати змін.

4. Створення матеріалу.
При обробці зібраної інформац�, велику увагу варто приділити журналістським стандартам: 
-матеріал подавати простою доступною мовою без перекручування фактів
- підкріпити свої слова фото чи відео, графіками чи історичними документами.
-зробити висновки, але без оціночних суджень. Або підвести до того, щоб читачі самі 
зробили висновки.

5. Представити результати свого дослідження перед однокласниками, вчителями,  
громадою.

Для того, щоб організувати разом з учнями цікавий історичний проєкт у форматі історичного дослідження, 
рекомендую дотримуватись такого алгоритму дій: 


