ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ

«УСНА ІСТОРІЯ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ УСНОЇ ІСТОРІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У ШКОЛІ.
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: ВЧИТЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ.

ДВОДЕННИЙ
СЕМІНАР

31 БЕРЕЗНЯ 2021
1 КВІТНЯ 2021

16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

ПРОГРАМА

ЛЕКТОРИ

УСНІ АВТОБІОГРАФІЧНІ СПОГАДИ ЯК ІСТОРИЧНЕ
ДЖЕРЕЛО: МОЖЛИВОСТІ І ОБМЕЖЕННЯ

ЮРІЙ ВОЛОШИН

Юрій Волошин
Визначаються основні поняття, розглядається предметна
сфера усноісторичних досліджень, інформаційний потенціал
усних джерел. Окреслюється історія усної історії як наукового
напрямку у світі і в Україні. Розглядаються найбільш
результативні наукові і освітні проєкти в цій галузі.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСНОІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Анастасія Момот
Розповідається про використання методу усної історії в школі.

доктор історичних наук, професор Полтавського
національного педагогічного університету ім.
В. Г. Короленка, член Української асоціації усної
історії.

АНАСТАСІЯ МОМОТ
асистентка кафедри історії України Полтавського
національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка.

ТЕТЯНА ПРИВАЛКО
кандидатка історичних наук, головна спеціалістка
сектору обліку та збереження усних джерел
Українського інституту національної пам’яті.

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ІНТЕРВ’ЮВАННЯ
Анастасія Момот
Висвітлюються функції основних етапів усно історичного
інтерв’ю. Викладаються принципи і прийоми розкриття
теми, встановлення і підтримання психологічного контакту.
Розглядаються привила ведення і застосування нотаток
в ході інтерв’ю. Окремо розглядаються моральні та етичні
аспекти усно історичного інтерв’ювання. Способи обробки
та збереження усно історичних інтерв’ю. Окреслюються
основні способи збереження та обробки аудіо та відео записів.
Висвітлюються правила транскрибування та роботи над
покажчиком.

ПІДРУЧНИК «ЖИВА ІСТОРІЯ»
ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:

ВІДКРИТІСТЬ УСНОІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ:
УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ
Тетяна Привалко
На прикладі роботи Архіву усної історії Українського
інституту національної пам’яті представлено досвід реалізації
усноісторичних проєктів та популяризації зібраних матеріалів.
На сайті у вільному доступі знаходяться підготовлені на основі
усних історій статті, книги, радіопрограми тощо. Вільними
для перегляду та дослідження є повні записи усноісторичних
інтерв’ю, їх текстові транскрипції, фото та документи, надані
оповідачами.

Організаторами семінару є чеська громадська
організація «Асоціація з міжнародних питань»
(Asociace pro mezinárodní otázky) за фінансової
підтримки програми трансформаційної співпраці
Міністерства закордонних справ Чехії.
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