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Етап 1. Пошук та визначення теми та об’єкту дослідження.
Під час вибору теми проєкту радимо звернутися за порадою до місцевих громадських 
організацій історичного напрямку.  Максимально розширте коло респондентів, які зможуть 
підказати тему проєкту.

До прикладу, постать Анатолія Здорового нам була підказана головою правління Української Гельсінської спілки з прав 
людини, директором Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим під час консультац� нашої дослідницької 
групи з питань застосування каральної психіатр� на Харківщині.

Етап 2. У пошуках джерел.
Налагодьте співпрацю з громадською організацією історичного спрямування, що  
допоможе вам фахово визначити коло різноманітних першоджерел. Класифікуйте зібрані 
першоджерела таким чином, щоб висвітлити різні сторони життя та діяльності об’єкта 
дослідження.
Приміром, ми були першими, хто досліджував і забезпечив введення до наукового обігу 
матеріалів колишньої кримінальної справи Анатолія Здорового Робота з п’яти томами 
кримінальної справи включала:

Методика біографічного дослідження методом 
просопографії на прикладі історичного проєкту
«Анатолій Здоровий: "Українці! Шануйте рідну мову! Хай живе Україна!" 
(історія харківського дисидента)"

Просопографія (від грец. προσοπον — обличчя, особа, персона) — дисципліна, що за 
допомогою методів генеалог�, демограф�, психолог�, психолограф�, ономастики, 
нумізматики та інших спеціальних історичних дисциплін досліджує особу в усій 
сукупності � індивідуальних якостей та взаємостосунків з оточенням.

Речовий доказ із справи А.Здорового 

Презентація відеофільму учням Олекс�вського 
ліцею

Інтерв’ю із Анатолієм Здоровим дослідницькою 
групою

Етап 3. Попередня систематизація інформац�.
 Після опрацювання першоджерел систематизуйте зібрану  інформац	 і зробіть попередній 
аналіз на предмет виявлення прогалин у формуванні цілісного образу людини. Заповніть 
прогалини інформацією, вивчивши   історіографію проблеми, зібравши  свідчення 
очевидців, спогадів родичів. Підготуйте   інтерв’ю з об’єктом дослідження. Скористайтеся 
найменшою можливість поспілкуватися з людиною, біографію якої досліджуєте.

Етап 5.Фіналізація проєкту. 
Співставте  записане  інтерв’ю зі здобутими 
першоджерелами, історіографією, спогадами, 
свідченнями родичів, друзів. Укладіть  зібрану 
інформацію в логічній послідовності, синхро- 
нізуйте накопичені факти здобуті з різних 
джерел. Візуалізуйте та презентуйте матеріали 
найбільш зручним для вас способом: у вигляді 
есе, презентац	, відеофільму, та ін. Найкращою 
формою презентац	 за умови наявності персо 
нального інтерв’ю є відеофільм, де 
центральною лінією стануть особисті спогади людини.Зауважте: презентація матеріалів 
обов’язкова умова завершення будь-якого дослідницького проекту.

Етап 4. Як провести інтерв’ю для створення портрету методом просопограф�. 
Скористайтеся  методикою проведення інтерв’ю Гелінади Грінченко (https://www.ust-
nayaistoriya.info/ -Режим доступу-https://oralhistory.com.ua/wp-content/up-
loads/2022/01/grinchenko_metod.pdf ): 

Просопографія, як галузь біографічно-історичних досліджень, забезпечує створення живого 
багатовимірного портрету особистості через вивчення подій минулого крізь людський чинник, 
вплив на їх перебіг певних особистостей. Перевага просопографії, як методу дослідження, полягає 
в тому, що дослідник має можливість не просто зафіксувати певні дати життя та діяльності 
конкретної особи, а й осмислити та визначити її феномен як індивідуальності шляхом 
відображення місця та значення особи  в перебігові подій конкретного історичного періоду

Застосування методу просопографії  дало нам змогу створити інтегрований портрет дисидента 
Анатолія Здорового в сукупності його індивідуальних особливостей, з’ясувати причини  переходу 
молодого перспективного вченого до боротьби із системою 

вивчення та аналіз 

протоколів допитів А. Здорового та свідків по 
справі;

обвинувальної постанови;

речових доказів (листи, фотограф	);

висновку психіатричної експертизи стосовно 
А. Здорового;

стенограми судового засідання та вироку суду.

розробка схеми та опитувальника 
інтерв’ю;

підписання угоди на проведення 
інтерв’ю;

проведення, транскрибування та 
підписання матеріалів інтерв’ю;.

До прикладу, інтерв’ю із Анатолієм Здоровим дало нам 
можливість встановити максимально повний перелік   причин та 
обставин початку його  дисидентської діяльності, особливо щодо 
акцій протесту на захист української мови в школах міста Харкова.


