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Список 
рекомендованої 
літератури по 
методиці

Інна Нерода

Етап 1. Готуємось до інтерв’ю. 
Відеоінтерв’ю потребує грунтовної 
підготовки:

Етап 3. Залучаємо родину респондентів 
Щоб  респонденти поважного віку не нервувались і почували себе комфортно, залучіть 
їх родичів. Присутність близьких людей заспокоїть та додасть впевненості респондентам 
похилого віку, створить атмосферу затишку.

Етап 4. Ознайомлюємо з аналогами записів.
Покажіть вашим респондентам зразки вже відзнятих записів їх знайомих, колег, 
однолітків. Це дозволить краще  зорієнтувати в процесі зйомок, допоможе зняти 
ніяковість та підбадьорить.

Для досягнення більш повного та адекватного уявлення в учнів про минуле українського села в 
нашій роботі ми вирішили зібрати думки рядових «творців історії» (агрономів, доярок, свинарок, 

ланкових та представників інш. професій). Таким чином, усна історія допомагає зберегти 
свідчення сучасників, які можуть бути втрачені назавжди. Як метод історичної науки усна історія 
дозволяє зберегти свідчення безпосередніх учасників історичних подій, «маленьких людей», які в 

офіційних джерелах фігурують тільки в якості статистичних одиниць, а часто і взагалі забуті. 
Завдяки усній історії минуле постає через світогляд рядових учасників історичного процесу. 

Відеоінтерв’ю як метод дослідження усної  історії
на прикладі проєкту «Раритетні професії»
«Як записати розповіді про невимовне, якщо твоїм респондентам за…70»

Усна історія    – це дослідницький метод, що використовується для вивчення 
конкретного історичного феноменa, учaсники і свідки якого досі живі. Зa допо- 
могою цього методу учні самостійно і невимушено формують свій погляд нa історичні 

життя «звичaйних людей» нa тлі великих історичних подій. 

Поради.
Як скласти якісний
запитальник.

Топ-15 найкращих 
програм для 

створення відео

Поради щодо 

процесу відеонтерв’ю.

Команда учнів збирає необхідний матеріал у сільській 
бібліотеці

На фото Роман Бовкуш розмовляє з респонденткою

Етап 5. Проводимо запис розмови.
Налаштуйтесь на привале інтерв’ю. Не 
зупиняйте респондентів, дайте їм 
можливіть завершити свою думку. Щоб не 
втратити лінію розмови, направляйте 
допоміжними питаннями. Водночас, 
будьте готові до того, що респондент/ка 
може буде не дуже говірким, тому ви 
маєте їм допомогти «розговоритись». Не 
ставте декілька запитань підряд. Якщо ви 
щось не зрозуміли – не бійтеся 
перепитувати та уточнювати. Закінчити 
інтерв’ю варто таким запитанням - «Чи 
маєте ще щось, що б хотіли сказати?». Це 
хороша можливість для ваших 
респондентів надати вам інформацію, яка 
важлива для нього/неї. Не забудьте 
подякувати вашим співрозмовникам за 

Сформуйте команду однодумців, 
розподіліть ролі, оберіть тему дослідження.

Зберіть матеріали (опрацюйте матеріали 
місцевої бібліотеки, архівні матеріали, 
поспілкуйтеся із старо- жилами). Команда 
учнів збирає необхідний матеріал у 
сільській бібліотеці.

Складіть сценарій майбутнього відео- 
сюжету, оберіть респондентів (складіть 
список осіб з якими будете спілкуватися та 
отримайте їхню згоду на інтерв’ю).

Підготуйте запитальник.

Етап 6. Технічна організація  інтерв’ювання.
Пам'ятайте, що технічно якісно 
організоване і проведене інтерв’ю 
дозволить повною мірою представити 
багатий життєвий досвід ваших 
респондентів.


