
Етап 1. Як підготуватись до інтерв’ю, коли твій респондент -  учитель?
Перед інтерв’ю проведіть попереднє дослідження (пошукову розвідку) проблеми. 
Опрацюйте достатню кількість відкритих джерел та літератури. Це дозволить глибше 
зрозуміти предмет дослідження й помітити «білі плями», що вимагають додаткових 
уточнень. Заздалегідь поспілкуйтеся з експертами, авторитетами суспільної думки в 
громаді, довгожителями, місцевими краєзнавцями.  Ваша обізнаність – ключ до 
відвертої розмови учителя/вчительки з вами. Ваша всебічна підготовка – сигнал до 
серйозного сприйняття вас, як пошуковців. 
 Вивчіть досьє на людину, в якої братимете інтерв’ю. Опрацюйте документи, які 
дозволять глибше розібратися в проблемі й вимагатимуть додаткових уточнень.

Етап 2.Для чого  потрібно знати  респондентів? 
Визначте коло своїх респондентів та диференціюйте їх:
а) за віком; б) за соціальним станом; в) за освітою … 
Створіть своєрідне мінімальне досьє на людину, в якої братимете інтерв’ю. Ви повинні 
володіти достатньою кількістю інформац про своїх респондентів, щоб максимально 
точно визначити роль, яку вони можуть відіграти у висвітлені проблеми та їх можливий 
внесок у дослідження. Не питайте, про те, чого не знають респонденти, або про що не 
зможуть говорити. Багато вчителів погано сприймають стан невизначеності, 
розгубленості, «незнайства». Інтерв’ю може бути зіпсованим, так само як і настрій 
обох сторін.

Етап 3. Принцип відбору запитань.
Це зекономить час і збереже спрямованість інтерв’ю. Під час інтерв’ю з педагогом слід 
чергувати закриті (на які можна відповісти тільки ТАК чи НІ) та відкриті запитання (на 
них зазвичай відповідають у довільній формі). Таким чином побудована розмова, 
утримуватиме вчителя – респондента від розлогих,  багаторівневих відповідей. 
Пам’ятайте, що педагоги схильні до детальних пояснень, але монологи не такі 
інформативні, як інтерв’ю (запитання – відповідь).

Етап 4. Як спланувати інтерв’ю?. 
Воно може складатися з трьох частин: 

а) вступні (загальні, «для розігріву») запитання; 
б) ключові запитання (тут ви отримаєте найбільш цікаву й корисну інформацію); 
в) заключні запитання (в журналістиці – це та частина бесіди, коли ви маєте поставити 
найскладніші, найконтроверсійніші запитання, одночасно з фінальним запитанням). 

Етап 5. Дещо про фото- чи відеозапис.  
Повідомте  респондента заздалегідь, якщо ви будете використовувати камеру для 
фото- чи відеозапису – щоб не застати людину зненацька чи непідготовленою. Вчителі 
дуже вразливі і чутливі до проблем недосконалості, невідповідності, 
непідготовленості. Отож, отримайте дозвіл перед початком розмови, а після запису 
знову запитайте, чи можна цей запис використовувати. Можливо, домовтеся разом 
переглянути попередній «чорновий» варіант запису, що буде використовуватися у 
проєкті.

Етап 6. Контролюйте процес інтерв’ю. 
Пам’ятайте, ви його замовник. У цій ситуац ви лідер. Це дуже складно, оскільки, 
зазвичай, під час уроків, право контролю належить вчителю. Так звикли і вчителі і учні.

Етап 7. Додаткові запитання
Не будьте надто зациклені на підготовлених питаннях і протоколюванні заміток, інакше 
можете забути поставити додаткові запитання. Іноді найціннішу інформацію можна 
отримати від запитань, які ви не планували. Імпровізуйте.

Етап 8. Завершення інтерв’ю.
Закінчуйте інтерв’ю двома запитаннями – це завжди хороша ідея:
«Чи маєте ще щось, що б хотіли сказати?»
Це хороша можливість для вашого джерела надати вам інформацію, яка важлива для 
нього/неї, чи відповісти на запитання, які ви не збиралися задавати.
«Чи можу я зв’язатися з вами, якщо в мене виникнуть додаткові питання? »
Це дозволить вам завершити матеріал в тому випадку, якщо ви або редактор 
вважатимете за потрібне щось уточнити або якщо історія матиме розвиток і вам буде 
потрібна на це відповідь.

Джанова Наталія

Що потрібно знати тим, хто готується до інтерв’ю з 
учителем/учителькою?

Декілька лайфхаків з досвіду реалізації пошукового проєкту «Черешневе 
десятиліття мелітопольців. Дія подвійних стандартів».


