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Методика роботи з контроверсійними джерелами та 
історичною пам’яттю в громаді  
(на прикладі проекту «Герої (НЕ) нашої війни: Живов і Танцоров у битві за 
Тарнополь»)

Значну кількість історичних тем, які вивчають у школі, можна назвати контроверсійними. 
Контроверсійною є тема, пов’язана з історичною подією, щодо оцінки якої немає 
наукового або суспільного консенсусу.

Аналізуючи под� березня-квітня 1944-го, "визволення" Тернополя – маленький елемент 
на монументальному полотнищі Другої світової війни. Мало хто знає той факт, що датою 
відкриття союзниками другого фронту росія багато в чому зобов’язана саме 
Тернопільщині.

Та чи справді було це "визволення"? 
Чи місто просто перейшло від одних окупантів до інших? Чи справді були "героями" ті 
молоді хлопці, які загинули у боях за Тарнополь, погруддя яких і досі стоять у центрі 
міста, а вулиці до 2022 р. носили їх імена?

Власне, відповіді на ці та інші суперечливі питання може дати метод дослідження 
контроверсійних джерел. 

Етап 1. Подайте історичне тло, ознайомте учнів та 
учениць з епохою загалом та в найменших деталях, 
дайте можливість самостійно зануритися в тему, 
пошукати доступну літературу, сформувати основу 
дослідження. Консультуйте, будьте поруч, але не робіть 
за за своїх учнів всю роботу. Ваше завдання – 
зацікавити, змотивувати та «відпустити якір, але 
тримати штурвал». 

Музей істор� шахтарського виробництва. 
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Етап 2. Знайдіть авторитетних партнерів (приватних осіб 
та організац�) як у громаді, так і за � межами. Вони 
можуть допомогти вам багато в чому: від перевірки 
змісту та підходу до легітимац� ваших аргументів щодо 
висвітлення цього змісту. Партнерами можуть бути, 
наприклад, краєзнавчий музей, викладачі й викладачки 
закладів вищої освіти, громадські організац�, наукові 
установи тощо 

Етап 3.  Використовуйте принцип інклюзивності: усі 
думки мають бути почутими, і у групі має бути баланс 
різних перспектив – як полярних поглядів, так і більш 
нейтральних, а також поглядів меншин і «непопулярних 
думок» . Знайдіть джерела/людей/хроніки, які мають 
різні погляди на подію, навіть якщо вони не настільки 
популярні у даний момент чи на даній територ�. 

Етап 4.  Не використовуйте історію для того, щоб розділяти людей, а намагайтесь 
об’єднувати їх навколо спільних цінностей [1]. Варто провести соціологічне опитування, 
яке не відштовхне людей, а навпаки зацікавить даною тематикою. З власного досвіду 
можемо порадити анонімне онлайн-анкетування, оскільки контроверсійні теми можуть 
викликати спротив щодо усного інтерв’ю чи коментування. 

Етап 5.  Не нав’язуйте свої висновки, 
спонукайте людей зайняти свою позицію у 
цій істор�. Дайте можливість «поставити 
кому там», де людина вважає за потрібне.  
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