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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 
Загальна кількість: 

кредитів  – 3 
 

годин – 90 
 

залікових модулів – 1 
 

змістових модулів – 1 
 

 ІНДЗ* – інтерв’ю 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 
 

Спеціальність  
032 Історія та археологія 

(код і назва) 
 

 

Спеціалізація: 
________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 
Третій (освітньо-науковий) 

За вибором  

Рік підготовки: 
2-й -й 

Семестр 
3-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -    40 год. 
Форма підсумкового контролю: 

залік 
 

 

* – за наявності 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів з теоретичними 

напрацюваннями усноісторичних дослідження з новітньої історії та забезпечити 

опанування практичними навичками створення усноісторичних джерел та їх 

використанням у науковій діяльності.  
Завдання навчити аспірантів використовувати методики усної історії в науково-

дослідній роботі 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК.05); здатність проведення власного наукового дослідження на сучасному рівні; 

оволодіння методологією наукової діяльності (ЗК.07); 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність формулювати наукову 

проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики 

(СК.01); вміння використовувати спеціальний інструментарій, необхідний для вивчення, 

аналізу та інтерпретації документів та інших джерел з історії окремих періодів та регіонів 

(СК.02); здатність застосовувати на практиці класичні та новітні методи наукових 

досліджень, моделювати основні процеси майбутнього дослідження з метою вибору 

методів та методик дослідження (СК.04); орієнтуватися в основних етапах розвитку 

історичної науки з метою визначення місця історичних досліджень в генеральному руслі 

сучасної науки (СК.05); опанувати загальними знаннями відносно методології, 
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інструментарію та питань широких діахронічних, тематичних та просторових перспектив 

світової історії від стародавніх цивілізацій до сучасності (СК.06); здатність орієнтуватися 

в головних поняттях та термінах історичної науки та критично оцінювати їх; опанувати 

методи роботи з історичними джерелами (СК.07). 
Програмні результати навчання: Концептуальні наукові та практичні знання про 

новітні напрямки історичних досліджень, зокрема, місцевої історії, інтелектуальної 

історії, усної історії, просопографії тощо для розширення інформаційного простору в 

сфері історичних знань та формуванні суспільної свідомості (ПРЗ.01); уміння здійснювати 

моніторинг різних видів джерел наукової інформації відносно досліджуваної проблеми, 

визначати рівень об’єктивності фактологічної основи в різних видах джерел, оцінювати їх 

достовірність та репрезентативність (ПРУ.02); вміння використовувати існуючі та 

створювати власні теоретичні моделі в історичному та археологічному дослідженні, 

виявляти та будувати реконструктивно-інтерпретаційні моделі на підставі наукових 

спостережень (ПРУ.06). 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  
Знати: трактування поняття “усна історія” (Oral history), основні парадигми, 

теоретичні й методологічні напрацювання,  провідні центри та періодичні видання з усної 

історії, найбільш значимі усноісторичні проекти з новітньої історії, вимоги до організації, 

проведення та оформлення інтерв’ю, особливості аналізу, інтерпретації та використання 

усноісторичних джерел у наукових дослідженнях.   
Вміти: орієнтуватись у сучасних теоретичних і методологічних напрацюваннях в 

царині усної історії; здійснювати пошукову роботу в електронних архівах усної історії; 

проводити наукову, матеріально-технічну та організаційну підготовку до створення усних 

джерел: складати програму роботи, визначати тип інтерв’ю та формувати систему 

запитань, знаходити й обрати респондентів, проводити їх підготовку до опитування, 

підбирати технічні засоби звукозапису; записувати, оформляти, транскрибувати та 

презентувати інтерв’ю; підбирати/створювати усноісторичні джерела по темі та володіти 

методологією їх використання при написанні наукових текстів.  
 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Усноісторичні проекти в дослідженнях новітньої історії 
 

Тема 1. Вступ. Зміст та завдання курсу. Усна історія як наукове і суспільне явище 

сучасності. 
 Постановка проблеми.  Зміст і завдання курсу. Історіографія та джерела.  Історія 

поняття “усна історія” (“Oral History”). Проблема дефініцій.  Передумови та чинники 

“ренесансу” усної історії. Усна історія як джерело, метод та напрямок історичних 

досліджень. Етапи розвитку/ зміна парадигм усної історії. Методологічні дискусії. 

Проблеми пам’яті та усна історія. Міждисциплінарні підходи в усній історії 
 

Тема 2 . Усна історія в країнах Заходу 
Усноісторичні проекти Алана Невінса та “ренесанс” усної історії у США в повоєнний час. 

“Елітарний” напрямок в усній історії. Передумови становлення та розвиток 

усноісторичних досліджень в країнах Європи. “Демократичний” напрямок в усній історії. 

Процеси інституалізації усної історії в Америці та Західній Європі: створення центрів, 

асоціацій, періодичних видань, архівів, організація та проведення міжнародних форумів. 

Національні особливості та тематика усноісторичних проектів у США, Канаді, 

Великобританії, Італії та Німеччині. Провідні дослідники.  
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Тема 3. Дослідницькі проекти з усної історії в Україні та країнах пострадянського 

простору 
Радянська спадщина в розвитку усної історії в країнах пострадянського простору. 

Інституалізація усної історії в Україні. Основні напрямки та тематика досліджень в 90-і 

рр. минулого століття. Тематичні проекти з усної історії в дослідженнях новітньої історії 

України на початку ХХІ ст. Міжнародні усноісторичні проекти з історії України.Усна 

історія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Дмитро Павлович 

Урсу. Усноісторична проблематика в дослідницьких практиках істориків Білорусії, Росії, 

Молдови та Казахстану.  
 

Тема 4. Методика збирання, зберігання та використання усних джерел 
Підготовка до інтерв’ю та обґрунтування дослідження. Вибір та пошук респондентів.  

Правила роботи з інформаторами. Типи інтерв’ю. Розробка стратегії проведення інтерв’ю, 

підготовка питальника. Організація інтерв’ю: технічна підготовка, вибір місця  

проведення інтерв’ю. Деонтологія опитування, супровідна документація. 

Транскрибування та архівування усноісторичних джерел. Робота в архіві звукозаписів. 

Публікація аудіо-джерел. Систематизація, критичний аналіз та інтерпретація усних 

історичних джерел. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п/

с 
лаб  с.р. л п/с Лаб с.р. 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Усноісторичні проекти в дослідженнях новітньої історії 
Тема 1.Вступ. 

Зміст та завдання 

курсу. Усна історія 

як наукове і 

суспільне явище 

сучасності. 

11 4 2   5      

Тема 2. Усна 

історія в країнах 

Заходу 

11 4 2   5      

Тема 3. 

Дослідницькі 

проекти з усної 

історії в Україні та 

країнах 

пострадянського 

простору.  

11 4 2   5      

Тема 4. Методика 

збирання, 

зберігання та 

використання 

усних джерел 
 

17 4 8   5      

Разом за змістовим 50 16 14   20      
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модулем 1 
 

ІНДЗ 40  - -  40   - - -  

Усього годин  90 16 14   60       

 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 

1 Усна історія як наукове і суспільне явище сучасності 2 
2 Усна історія в країнах Заходу 2 
3 Дослідницькі проекти з усної історії в Україні та країнах 

пострадянського простору. 
2 

4 Методика збирання, зберігання та використання усних джерел 8 
 Разом  14 

 

 

6. Теми практичних занять 
Практичні заняття програмою не передбаченні 

 

7. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття програмою не передбаченні 

 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 

1  Усна історія як наукове і суспільне явище сучасності [1,2] 5 
2 Усна історія в країнах Заходу [1,2] 5 
3 Дослідницькі проекти з усної історії в Україні та країнах 

пострадянського простору [1,2] 
5 

4 Методика збирання, зберігання та використання усних джерел 

[1,2,3] 
5 

 Разом  20 
 

До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій та семінарських занять; 
[2] – вивчення опублікованих джерел, дослідницької літератури, матеріалів преси та 

інтернет видань та сайтів установ, що практикують усноісторичні проекти 
[3] – робота по виконанню ІНДЗ 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Кожен аспірант має виконати один з варіантів завдань: 
Варіант 1. Провести звукозапис двох (тематичне/біографічне) інтерв’ю (мінімум 

45хв. звучання), транскрибувати, оформити та зробити їх усний аналіз- презентацію  
Варіант 2. складається з двох завдань: а) розробити питальник для проведення 

інтерв’ю по темі дисертації, б) підготувати фрагмент дисертації з використанням 

усноісторичних джерел 
Варіант 3. складається з двох завдань: а) зібрати, систематизувати та підготувати 

аналіз усноісторичних джерел по темі дисертації, б) підготувати фрагмент дисертації з 

використанням усноісторичних джерел. 
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Також можливий інший варіант ІНДЗ, який підбирається та узгоджується 

викладачем і аспірантом з урахуванням його максимальної відповідності темі дисертації.  
 

На виконання ІНДЗ відводиться  – 40 год. . 
 

10. Методи навчання 
Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи:  

а) пояснювально-ілюстративний, задля викладу теоретичного матеріалу під час читання 

лекцій; 
б) проблемний, який сприяє залученню слухачів до співучасті у розв’язанні пізнавальних 

завдань і знайомить із системою доведень, порівняння поглядів, різних підходів й 

алгоритмів досягнення пізнавальної мети та набуття ними полемічних та аналітичних 

практик під час аудиторної роботи; 
в) наочно-практичний та інтерактивний методи в ході виконання аспірантами під 

керівництвом викладача та за його допомогою  певних практичних операції щодо 

створення та презентації усноісторичного джерела;  
г) дослідницький та евристичний методи під час виконання завдань самостійної роботи 

та ІНДЗ, на основі методичних вказівок і самостійного пошуку необхідної інформації 

(історіографії, джерел), їх аналізі й використанні.   
 

11. Методи контролю 
Залік виставляється на основі співбесіди за матеріалами завдань для самостійної 

роботи, виконання і усної презентації індивідуального навчально-дослідного завдання та 

усних відповідей на теоретичні питання для підсумкового контролю 
 

12. Питання для підсумкового контролю 1. Охарактеризувати дискусії щодо 

трактування поняття “Усна історія” 
2. Охарактеризувати першу і другу парадигму розвитку усної історії 
3. Охарактеризувати третю і четверту парадигми в розвитку усної історії 
4. Проаналізувати сучасні методологічні дискусії дослідників усної історії 
5. Визначти чинники, передумови ренесенсу  та особливості усної історії у США.  
6. Розкрити суть демократичного напрямку усної історії в країнах Західної Європи. 
7. Охарактеризувати процеси міжнародної інституалізації усної історії 
6. Проаналізувати процеси інституалізація усної історії в країнах пострадянського 

простору та Україні. 
7. Проаналізувати тематику усноісторичних проектів з історії Другої світової війни. 
8.  Проаналізувати тематику усноісторичних проектів з історії сталінського 

тоталітарного режиму. 
9. Охарактеризувати тематику усноісторичних проектів з історії незалежної України.  
10. Порівняти тематику усноісторичних проектів у Білорусії та Молдові.  
12.  Порівняти тематику усноісторичних проектів у Росії та Казахстані. 
12 Охарактеризувати вимоги до організації інтерв’ю. 
13 Охарактеризувати вимоги до проведення інтерв’ю. 
14 Охарактеризувати вимоги та правила транскрибування й архівування 

усноісторичних джерел 
15. Проаналізувати методологічні засади роботи з усноісторичними джерелами, їх 

використання та інтерпритації 
16. Проаналізуйте усноісторичні проекти в Одеському національному університеті 

імені І.І. Мечникова.  
13. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Змістовий модуль №1  ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4   20 100 
10 10 10 10  40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
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0-34 F 
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http://uamoderna.com/event/in-memoriam-ursu (дата звернення 10.02.2020) 
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https://sohp.org/files/2012/04/Student-Handbook_not-specific-to-a-course.pdf
https://sohp.org/files/2012/04/Student-Handbook_not-specific-to-a-course.pdf
http://uamoderna.com/event/in-memoriam-ursu
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&P21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28079:Іст.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2012_111
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16. Ханенко-Фрізен Н. У пошуках нового суб’єкта історії: проект 

"Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр. – селянський досвід" / Н. Ханенко-

Фрізен Український історичний журнал. 2010. № 5. С. 179-190. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_5_13 (дата звернення 10.02.2020) 

 

16. Інформаційні електронні ресурси 
 

– . Інтернет ресурси наукової бібліотеки університету 
- http://www.lvivcenter.org/uk/ust/about/ -"М(ої) Розповіді: Усна історія і міські досвіди"  -  

архів інтерв’ю та розмов, зібраних в рамках різних проектів реалізованих у Центрі міської 

історії (м. Львів) 
- http://oralhistory.com.ua/ - сайт Української асоціації усної історії  
- http://oralhistory.com.ua/resursi/r-uaui/ - Доступ до сайтів національних асоціацій усної 

історії: 
- http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya - «Майдан: усна історія» (проект 

Українського інституту національної пам’яті)  
- http://oralhistory.org.ua/ - «Розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежної України - 

1988-1991» (Колекція інтерв’ю).  
- http://oralhistory.ru – Збірка інтерв’ю про науку, культуру і повсякдення ХХ століття. 
 

17.  Додатки 
Матеріали для семінарських занять  

 

Тема 1.  Усна історія як наукове і суспільне явище сучасності 

Семінарське заняття проводиться у формі презентації виконаних завдань для самостійної 

роботи та обговорення їх матеріалів і літератури по темі 

 

Матеріали/завдання для самостійної роботи та семінарських занять. 

  

1) Порівняйте та проаналізуйте визначення усної історії, представлені на поданих нижче 

сайтах. Чи існують відмінності у трактуванні усної історії в різних національних 

традиціях? 

 

http://www.memory.gov.ua/publication/usna-istoriya-rosiisko-ukrainskoi-viini-2014-2015
http://www.memory.gov.ua/publication/usna-istoriya-rosiisko-ukrainskoi-viini-2014-2015
http://chtyvo.org.ua/authors/Zbirka/Usna_istoriia_rosiisko-ukrainskoi_viiny_2014-2016_roky_Vypusk_2/
http://chtyvo.org.ua/authors/Zbirka/Usna_istoriia_rosiisko-ukrainskoi_viiny_2014-2016_roky_Vypusk_2/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&P21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж27630
http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_5_13
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
http://oralhistory.org.ua/
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а)What is Oral history? Indiana: Indiana University Center for the Study of History and 

Memory. URL: http://www.indiana.edu.(дата звернення 10.02.2020) 

б) What is Oral history. New York: Oral History Research Office, Columbia University. URL: 

http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/oral/ summer.html. 

в) What is Oral history. Ottawa: Canadian Oral History Association. URL: 

.http://www.ncf.carleton.ca/oral-history (дата звернення 10.02.2020) 

г) What is Oral history Oral History Society (UK) URL: http://www. oralhistory.org.uk (дата 

звернення 10.02.2020) 

 

2) Проаналізуйти один із бібліографічний показчиків і визначте, які питання 

методологічного характеру були в центрі дослідників у різні періоди: 

а) An Oral History Bibliography. A Research Guide by the Columbia University Center for Oral 

History URL: 

https://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/ohro/The%20Oral%20History%2

0Bibliography%20--%20A%20CCOH%20Publication.pdf (дата звернення 10.02.2020) 

б) Annotated Bibliography of Oral History in Canada: 1980 – 2012. URL: 

http://www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/article/view/475/553 (дата звернення 

10.02.2020) 

 

Література/Джерела 

 

- Грінченко Г. Усна історія як метод і джерело дослідження. URL: 

http://history.org.ua/LiberUA/Book/OST/3.pdf (дата звернення 10.02.2020) 

- Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади. Україна 

модерна. Вип. 7. Львів, 2011. С. 7, 10-21. 

- Пастушенко Т. Метод усної історії та усноісторичні дослідження в Україні. Історія 

України. 2010. № 17-18 (157-158). Травень. 

- Урсу Д. П. Методологические проблемы устной истории.   Источниковедение 

отечественной истории: сборник статей, 1989 г.  Москва : Наука, 1989. С. 3-32.   

- Томсон А. Чотири зміни парадигм в усній історії. URL: 

https://keui.files.wordpress.com/2010/12/02_thomson.pdf (дата звернення 10.09.2020) 

- Green А. ‘Individual and “collective memory”; theoretical perspectives and contemporary 

debates’ (vol 32, no 2, 2004) Oral History journal:@50. The Voice of History 1969-2019. URL 

https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf 

http://www.indiana.edu/
http://www.ncf.carleton.ca/oral-history
https://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/ohro/The%20Oral%20History%20Bibliography%20--%20A%20CCOH%20Publication.pdf
https://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/ohro/The%20Oral%20History%20Bibliography%20--%20A%20CCOH%20Publication.pdf
http://www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/article/view/475/553
http://history.org.ua/LiberUA/Book/OST/3.pdf
https://keui.files.wordpress.com/2010/12/02_thomson.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
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(дата звернення 10.02.2020) 

- Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2000. 368 P. 

(Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. Москва : Изд-во «Весь мир», 2003. 368 c. 

(Розділи 2, 3, 5) 

- Thompson Р. ‘Problems of method in oral history’ (vol 1, no 4, 1972) Oral History 

journal:@50. The Voice of History 1969-2019. URL: https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-

content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf (дата звернення 10.02.2020) 

 

Тема 2 Усна історія в країнах Заходу  

Семінарське заняття проводиться у формі презентації виконаних завдань для самостійної 

роботи та обговорення їх матеріалів і літератури по темі. 

 

Завдання/матеріали для самостійної роботи  

1) Ознайомтесь з матеріалами одного з проектів Центру усної історії Колумбійського 

університету (Columbia Center for Oral History) та подайте його аналіз URL: 

https://oralhistoryportal.library.columbia.edu/project.php (дата звернення 10.02.2020) 

 

2) Опрацюйте архів новин на сайті Міжнародної асоціації усної історії (International Oral 

History Association) та подайте огляд її діяльності за останній рік URL: 

https://www.ioha.org/category/news/ (дата звернення 10.02.2020) 

3) Ознайомтесь з матеріалами одного з усноісторичних проектів на сайті Британської 

бібліотеки.  The National Life Stories URL:   https://www.bl.uk/projects/national-life-storie 

(дата звернення 10.02.2020) та подайте його аналіз  

4) Ознайомтесь з матеріалами сайту однієї з національних асоціацій усної історії та 

проаналізуйте її діяльність. Адреси сайтів зарубіжних Асоціацій усної історії на сайті 

Української асоціації усної історії: http://oralhistory.com.ua/resursi/r-uaui/ (дата звернення 

10.02.2020) 

 

Література/Джерела 

- Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади. Україна 

модерна. Вип. 7. Львів, 2011. С. 8-9 

- Принс Г. Усна історія. Нові підходи до історіописання / За ред. П. Берка. – К. 2010. Київ : 

Ніка-Центр. С. 145-186. 

https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://oralhistoryportal.library.columbia.edu/project.php
https://www.ioha.org/category/news/
https://www.bl.uk/projects/national-life-stories
https://www.bl.uk/projects/national-life-stories
http://oralhistory.com.ua/resursi/r-uaui/
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- Sharples R. History of Oral History.  History of Oral History: Foundations and Methodology / 

ed. Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, Rebecca Sharpless with the assistance . Lanham, New 

York, Toronto, Plymouth, Uk : Rowman Altamira, 2007. P. 9-32. URL: 

https://books.google.com.ua/books?id=JBBWEn6mU0UC&printsec=frontcover&hl=ru&source

=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата звернення 10.02.2020) 

- Summerfield P. Oral History as an Autobiographical Practice. Miranda  URL: 

https://journals.openedition.org/miranda/8714 (дата звернення 10.02.2020) 

- Dodd L. ‘“It did not traumatise me at all”: childhood ‘trauma’ in French oral narratives of 

wartime bombing’ (vol 41, no 2, 2013). Oral History journal:@50. The Voice of History 1969-

2019. URL: https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-

content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf (дата звернення 10.02.2020) 

- Rosenthal G. ‘German war memories: narrability and the biographical and social functions of 

remembering’ (vol 19, no 2, 1991) Oral History journal:@50. The Voice of History 1969-2019. 

URL: https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-

1.pdf (дата звернення 10.02.2020) 

- John A. V ‘Scratching the Surface. Women, work and coalmining history in England and 

Wales’ (vol 10, no 2, 1982) Oral History journal:@50. The Voice of History 1969-2019. URL: 

https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf (дата 

звернення 10.02.2020) 

 

 

Тема 3. Дослідницькі проекти з усної історії в Україні та країнах пострадянського 

простору  

Семінарське заняття проводиться у формі презентації виконаних завдань для самостійної 

роботи та обговорення їх матеріалів і літератури по темі 

 

Завдання/матеріали для самостійної роботи 

1) Проаналізувати напрямки роботи одного із українських центрів усної історії. 

Скориставшись доступом на сайті Української асоціації усної історії: 

http://oralhistory.com.ua/proekti/centri-uaui/ (дата звернення 10.02.2020) 

2) Проаналізувати тематику конференцій з усної  історії, представлених на сайті 

Української асоціації усної історії: http://oralhistory.com.ua/ (дата звернення 10.02.2020) 

3) Визначити суть методологічних дискусій українських дослідників за матеріалами 

збірників: 

https://books.google.com.ua/books?id=JBBWEn6mU0UC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=JBBWEn6mU0UC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://journals.openedition.org/miranda/8714
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf
http://oralhistory.com.ua/proekti/centri-uaui/
http://oralhistory.com.ua/
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а) Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2012. - 

Вип. 111.(Спеціальний випуск присвячений усноісторичним дослідженням) URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2012_111 (дата звернення 10.02.2020) 

б) Україна модерна. 2007. № 11 – Спеціальний випуск присвячений дослідженням в 

модальності усної історії.  

в) Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / 

За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. Xарків, 2008. (Схід/Захід: Іст.-культ. зб. – Вип. 11–12: 

Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 

досліджень / за ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. 432 с. 

http://oralhistory.com.ua/publikacii/pidtrimka-uaui/usna-istoria-v-suchasnykh-studiakh.html 

)(дата звернення 10.02.2020) 

4) Проаналізуйте напрямки діяльності дослідників усної історії в Білорусії за матеріалами 

сайту “Беларускі архіў вуснай гісторыі”. Електронний ресурс. Режим доступу 

http://www.nashapamiac.org/archive/home (дата звернення 10.02.2020) 

 

Література/джерела 

- Барвінська П.І. Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному 

середовищі німецькомовних країн в останній третині ХХ ст. у баченні німецькомовних 

істориків. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Київ, 2012. С. 

11-14. 

- Беларускі архіў вуснай гісторыі. URL: http://www.nashapamiac.org/archive/home (дата 

звернення 10.02.2020) 

- Грінченко Г. Г., Реброва I. B., Романова І. М. Усна історія в пострадянських 

дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України). Український 

історичний журнал. 2012. № 4. С. 172-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_4_13 

(дата звернення 10.02.2020) 

- Кісь О. Усна історія в сучасній Україні: здобутки і виклики часу. URL: 

https://ua.boell.org/uk/2017/01/16/usna-istoriya-v-suchasniy-ukrayini-zdobutki-i-vikliki-chasu 

(дата звернення 10.02.2020) 

- Крізь призму десятиліть/ упорядники П. І. Барвінська, Л.Ф. Дяченко. Одеса : ОНУ імені 

І.І.Мечникова, 2017. 380 с. + 28 стор. іл. 

- Кушнір В.Г., Петрова Н.О., Поломарьов В.М. У скорботних 1932-1933 роках.  Одеса : 

Вид-во КП ОМД, 2008. 298 с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&P21DBN=UJRNsoc_gum/nzzui/2010_25/217_218.PDF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28079:Іст.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2012_111
http://oralhistory.com.ua/publikacii/pidtrimka-uaui/usna-istoria-v-suchasnykh-studiakh.html
http://www.nashapamiac.org/archive/home
http://www.nashapamiac.org/archive/home
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UIJ_2012_4_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UIJ_2012_4_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UIJ_2012_4_13
https://ua.boell.org/uk/2017/01/16/usna-istoriya-v-suchasniy-ukrayini-zdobutki-i-vikliki-chasu
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- Енсенов К. Историческая память казахского народа и традиция устной передачи 

исторических сведений Комунікативні горизонти усної історії: матеріали Міжнар. наук. 

конф., 17-18 травня 2013 р. Переяслав-Хмельницький, 2013. C. 131-134 

- Кусаинова М. Роль устной истории в восстановлении исторической памяти казахского 

народа. Комунікативні горизонти усної історії: матеріали Міжнар. наук. конф., 17-18 

травня 2013 р. Переяслав-Хмельницький, 2013.  C. 135-141.  

- Маховская И. С., Романова И. Н. Память о перестройке. Белорусская провинция. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. 

Політологія. Одеса, 2011. Вип. 2. С. 9-13. 

- Ростовцев Е.А. Российская наука об устной истории Вестник Санкт-Петербургского 

университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 2. С. 522–545. URL: https://doi. 

org/10.21638/11701/spbu02.2018.213 (дата звернення 10.02.2020) 

 

 4. Методика збирання, зберігання та використання усних джерел 

 

Семінарські заняття проводиться у формі презентації виконаних завдань для самостійної 

роботи та обговорення їх матеріалів і літератури по темі (2 год.) та презентації й 

обговорення ІНДЗ (6 год.) 

 

Завдання/матеріали для самостійної роботи 

1) Опрацюйте одну із статей та визначте основні етичні вимоги до проведення інтерв’ю 

задля створення усноісторичних джерел.  

а) Hamilton C. ‘On being a “good” interviewer: empathy, ethics and the politics of oral history’ 

(vol 36, no 2, 2008). Oral History journal:@50. The Voice of History 1969-2019. URL: 

https://www.ohs.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/OHJ_50_full_v2_compressed-1.pdf 
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