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Уводзіны 

Гісторыя як навука дае зацікаўленым базіс для атрымання ведаў пра мінулае 

Беларусі. Яе вуснагістарычны накірунак можа істотна дапамагчы дапоўніць маемыя 

дадзеныя пра канкрэтную мясцовасць і яе культуру. Ён знаходзіцца на стыку 

гуманітарных навук, прадстаўляе гістарычныя падзеі з пункту гледжання простага 

чалавека, звязаны з асэнсаваннем траўматычнага вопыту, наяўнымі ў грамадстве табу. 

Яго крыніцы – успаміны, якія адлюстроўваюць не толькі розныя бакі жыцця грамадст-

ва, а і стратэгіі паводзін простых людзей, якія не былі звязаны напрамую са 

справаздачамі пасадных асоб, характэрнымі для традыцыйных архіўных дакументаў. 

Стаўленне ―маленькага‖ чалавека, яго ўнікальны досвед дазваляюць пабачыць мінулае 

больш ярка і адначасова страката, сітуацыйныя аповяды дапамагаюць лепш разумець 

атмасферу ранейшых часоў.  

Інтэрв’ю са сведкамі гісторыі могуць дапамагчы змаганню з міфамі ў ѐй і часам 

нават ўстанаўленню гістарычнай праўды. У той жа час выкарыстанне ўспамінаў 

патрабуе ўліку і мінусаў іх суб’ектыўнасці. Задача адукатара і даследчыка з аднаго боку 

– асцярожна выкарыстоўваць гэтыя крыніцы, з другога – не страціць магчымасць 

дапоўніць маемыя веды такім матэрыялам, пашыраць кола разглядаемых тэм, 

удасканаліць свае падыходы. 

Даследаванне лакальнай гісторыі і культуры складаны працэс, у якім 

удзельнічаюць краязнаўцы, настаўнікі, аматары гісторыі. Для гэтага яны 

арганізоўваюць розныя праекты, у тым ліку, звязаныя з працай з моладдзю. Фіксацыя 

ўспамінаў простых людзей аб асаблівасцях культуры, падзей ХХ ст. для пэўнага рэгіѐна 

нярэдка выкарыстоўваецца для збора патрэбнай інфармацыі. Такім чынам, ініцыятары 

спрыяюць захаванню гістарычнай памяці, вяртаюць вартых памяці людзей з небыцця.  

Для паспяховага выканання дадзеных задач спецыялістам з сельскай мясцовасці 

важна мець дастатковую падрыхтоўку, валодаць методыкай вуснай гісторыі. Каб веды, 

якія пасля будуць сфармуляваны і будуць уздзейнічаць на павышэнне ўзроўня 

нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва, узрастанне цікавасці да айчыннай гісторыі, 

былі вартымі навуковага даверу. Прадстаўленне гісторыі павінна быць праўдзівым. І 

тут многае залежыць ад інтэрпрэтацыйных практык, якія выкарыстоўваюць адукатары і 

даследчыкі. Для гэтага яны павінны ўлічваць ―падводныя камяні‖ даследаванняў з 

выкарыстаннем такога тыпу крыніц як успаміны. 

Дадзены курс задуманы для таго, каб асобы, задзейнічаныя ў працэсе 

даследавання лакальнай культуры і гісторыі, мелі дастатковыя веды для правядзення 

вуснагістарычных праектаў. Ён скіраваны на навучанне дарослых прадстаўнікоў 

сельскай мясцовасці асновам правядзення інтэрв’ю, азнаямленню іх з сусветным 

вопытам, які маецца ў гэтай галіне. Спецыялісты ў сферы адукацыі, якія маюць жаданне 

вывучаць гісторыю роднага краю, змогуць на падставе яго развіваць свае ініцыятывы, 

пашыраць кола разглядаемых тэм. Гэта скіруе іх на ўдасканаленне, абнаўленне 

падыходаў. Адукацыйныя семінары праведзеныя на падставе дадзенага курсу дазволяць 

павысіць агульны ўзровень іх кампетэнтнасці. Чакаецца, што выкладзены матэрыял 

можа быць пасля трансляваны імі на моладзь, школьнікаў, якія, як правіла, прымаюць 

удзел у падобных мерапрыемствах і, такім чынам, дапамагаюць аднаўленню страчаных 

культурных сувязяў, традыцый паміж пакаленнямі.  
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Мясцовая супольнасць і гісторыя 

Вызначэнне тэрміна мясцовая супольнасць 

З ХIХ стагоддзя термін «супольнасць» у заходняй літаратуры значыў у большай 

ступені «надзею і жаданне стварыць больш цесныя, блізкія і гарманічныя сувязі паміж 

людзьмі». Сѐння каштоўнасць і значнасць мясцовай супольнасці прызнаецца многімі 

навукоўцамі. Яна асацыяюецца з такімі якасцямі як салідарнасць, давер і абавязкі, 

агульнасць інтарэсаў. 

Даследчыкі ўкладваюць ў паняцце мясцовай супольнасці розны сэнс. Склалася, 

па меншай меры, пяць падыходаў да яе характарыстыкі
1
.  

     Экалагічны 

падыход 

Прыродна-геаграфічная прастора  

Уздзеянне прыродных фактараў на 

дзейнасць людзей  

Антрапагеннае ўздзеянне  

Характар узаемадзеяння ўнутры 

супольнасці і з іншымі супольнасцямі 

Якасны подыход Асяродак пражывання  

Якасць жыцця  

Сацыяльны мікраклімат 

Этнаграфічны 

падыход 

Вобраз жыцця  

Агульныя культурныя характарыстыкі 

Сацыялагічны 

падыход 

Сацыяльныя стасункі, тыповыя для 

пэўных груп унутры супольнасці і за яго 

межамі 

Эканамічны 

падыход 

Узаемасувязі сектароў эканомікі  

Рэсурсы (прыродныя, фінансавыя, 

чалавечыя…)  

Рабочыя месцы  

Прыбыткі 

Прадпрымальніцкая дзейнасць 

Мясцовая супольнасць мае  чатыры асноўныя прызнакі: 

1. Супольнасць людзей (гістарычная, культурная, суседская і г. д.). 

2. Прастора ў пэўных межах (геаграфічных, адміністратыўных, эканамічных, 

інфармацыйных і г. д.). 

З. Сацыяльнае ўзаемадзеянне (суседскія стасункі, агульныя правіла і нормы 

паводзін, агульныя ўладныя структуры, грамадскія паслугі, арганізацыі, 

узаемасувязь у вытворчай дзейнасці і г. д.). 

4. Пачуццѐ супольнасці (агульнасць каштоўнасцяў, пачуццѐ прыналежнасці, 

пачуццѐ датычнасці да падзей у грамадстве, пачуццѐ адказнасці ў адносінах да 

супольнасці і г.д.). 

                                                 
1
 http://www.library.ru/1/kb/books/adm_reform/local_comm.php 

http://www.library.ru/1/kb/books/adm_reform/local_comm.php
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 Існуе шмат варыянтаў дэфініцыі дадзенага тэрміна. Спынімся на наступным 

агульным вызначэнні: мясцовая супольнасць – гэта аб’яднаннне людзей, звязанае з іх 

пражыванннем на адной тэрыторыі (у адным горадзе, мікрараѐне, квартале, доме), 

злучанымі з ѐй інтарэсамі, патрэбамі і ўзаемадзеяннямі. Мясцовая супольнасць 

з’яўляецца звязкай паміж грамадствам і ўладнымі структурамі. Можа складацца з 

розных па арганізаванасці суб’ектаў: асобных грамадзян, ініцыятыўных груп, 

юрыдычна аформленых арганізацый: НДА, саюзаў, асацыяцый і інш. Чым іх больш, 

тым больш абаронены інтарэсы розных слаѐў яго жыхароў. 

 

Гісторыя ў мясцовай супольнасці 

Сярод вышэйзгаданых груп, якія дзеляццца па інтарэсах, будуць і тыя, якія  

даследуюць і прапагандуюць лакальную гісторыю і культуру. Гэтыя свае зацікаўленні 

яны рэалізуюць ў наведванні мясцовых музееў, вывучэнні спецыяльнай літаратуры, ва 

ўдзеле краязнаўчых выведах і г.д. Сярод метадаў, якія могуць даць штуршок да 

далейшага руху ў дадзеным накірунку не апошняе месца займае вусная гісторыя.  Праз 

яе мясцовая супольнасць зможа лепш зразумець адметнасці сваѐ рэгіянальнай 

ідэнтычнасці. Напрыклад, этнаграфічны падыход дасць магчымасць вывучыць 

культурную прастору супольнасці, яе характарыстыкі, а сацыялагічны дазволіць 

разглядзець сацыяльныя адносіны ўнутры яе. Вусная гісторыя дапоўніць апісанне 

лакальнай гісторыі і культуры жыццѐвым вопытам простых людзей. Тыя, хто перажыў 

багатае на падзеі і цяжкае з-за страт ХХ стагоддзе, маюць права распавесці пра свой 

лѐс, вярнуць нам гісторыю іх словамі. З дапамогай іх і вуснагістарычнага метаду будуць 

створаны новыя крыніцы, якія дадуць матэрыял для аналізу, які немагчыма атрымаць 

іншым шляхам. Гэта асабліва важна для вывучэння лакальнай гісторыі, якая часта 

сутыкаецца з падобнай праблемай. 

Атрыманую інфармацыю мясцовая супольнасць можа выкарыстаць, напрыклад, 

для: 

 Асэнсавання гісторыі Беларусі праз прызму сваѐй мікрагісторыі, прадстаўленай 

сведкамі часу; 

 Асвятлення новых цікавых пытанняў па гісторыі і культуры сваѐй мясцовасці, 

нечаканых ракурсаў вядомых тэм; 

 Актуалізацыі і ўмацавання базіса звестак ў асяродках папулярызацыі інфармацыі 

па лакальнай гісторыі і культуры (школах, музеях, краязнаўчых гуртках і г.д.); 

 Захавання гістарычнай памяці рэгіѐна (праз ушанаванне вядомых гістарычных 

асоб, звязаных з мясцовасцю, усталяванне памятных знакаў, стварэнне выстаў і 

іншай візуальнай прадукцыі).  

 

Мінулае сведкі гісторыі – непаўторны злепак падзей, абставін, памкненняў і 

асабістых якасцяў канкрэтнага чалавека. Апошні ўяўляе сабой вынік эпохі, у якую жыў 

і пра якую яму ѐсць, што распавесці, як правіла, з упорам на блізкія ўсім асноўныя вехі 

жыццѐвай мадэлі (атрыманне адукацыі, уладкаванне кар’еры, стварэнне сям’і). Такі 

наратыўны дыскурс дапамагае лягчэй успрымаць нават складаныя пытанні, якія 

ўплятаюцца ў гістарычны кантэкст.  

Просты чалавек ―знізу‖ з яго рэакцыяй на тое, што адбывалася вакол яго, 

выкліканае рашэннямі ―зверху‖, застаецца ў падручніках па-за кадрам. Таму гэты 
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ракурс павінен быць асабліва цікавы тым, хто займаецца нефармальнай адукацыяй і 

шукае новыя перспектывы для зацікаўлення навучэнцаў, у тым ліку ў межах, здаецца, 

ужо даўно вядомых тэм. 

Выкарыстаны ў адукацыйных мэтах аналіз успамінаў простых людзей пра 

савецкі час будзе спрыяць узбагачэнню ведаў моладзі пра гісторыю рэгіѐна.  Пры 

папулярызацыі важных для разумення мінулага звестак з успамінаў сярод школьнікаў 

магчыма павышэнне ўзроўня іх нацыянальнай самасвядомасці, узрастанне цікавасці да 

айчыннай гісторыі, узбагачэнне іх ведаў.  

Захаванне гістарычнай памяці беларусаў актуальна. Яшчэ мала намаганняў 

прыкладаецца, каб зберагчы яе ў форме фіксацыі ўспамінаў простых людзей аб 

гістарычных перыядах. У гэтым накірунку важныя намаганні як гісторыкаў, так і 

адукатараў. Праз выкарыстанне ўспамінаў можна навучыць моладзь разуменню 

гістарычнай памяці жыхароў Беларусі. І тут многае залежыць ад інтэрпрэтацыйных 

практык, якія выкарыстоўваюць адукатары. Шлях да сваѐй сапраўднай ідэнтычнасці 

для беларусаў ляжыць праз захаванне памяці пра мінулае  такой, якая яна ѐсць, праз 

разуменне, што нават самыя невялікія магчымасці, якія ўзнікаюць у гісторыі, могуць 

мець вялікую каштоўнасць для будучых пакаленняў. 
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Камунікацыя і канфлікты 

Асновы камунікатыўнай тэорыі 

Выкарыстанне вуснагістарычнага метада патрабуе ўмення камунікацыі. Для 

гэтага мы павінны зразумець як адбываецца гэты працэс у мясцовай супольнасці, 

найбольш важных для чалавека асяродках: у сям’і, школе, на вуліцы, працы. 

 

Тэорыя камунікацый з’яўляецца вобласцю навукі, якая вывучае ўніверсальныя 

заканамернасці і механізмы абмену інфармацыяй (камунікацыі). Яна развіваецца 

шэрагам навук, у прыватнасці: 

o Этнаграфіяй, якая вывучае бытавыя і культуралагічныя асаблівасці 

камунікацыі як зносіны ў этнічных арэалах; 

o Псіхалогіяй і псіхалігнівістыкай, якія разглядаюць фактары, якія спрыяюць 

перадачы і ўспрыняццю інфармацыі, працэс міжасабовай і масавай камунікацыі; 

o Лінгвістыкай, якая займаецца праблемамі вербальнай камунікацыі — вуснай і 

пісьмовай, іншых яе тыпах; 

o Паралінгвістыкай, якая разглядае спосабы невербальнай камунікацыі — жэсты, 

міміку і іншыя няслоўныя камунікатыўныя сродкі; 

o Сацыялінгвістыкай, якая разглядае мову і асаблівасці яе функцыянавання ў 

розных супольнасцях 

o Сацыялогіяй, якая даследуе ролю і месца камунікацыі ў грамадстве, а таксама 

ўздзеянне, якое яна аказвае на свядомасць і паводзіны індывідаў.   

Пад камунікацыяй (ад лац. «communicatio» — паведамленне, перадача) 

разумеецца шэраг значэнняў:  

 сістэма, у межах якой адбываецца абмен інфармацыяй;  

 працэс абмена інфармацыяй;  

 спосабы ўзаемадзеяння, з дапамогай якіях ствараецца, перадаецца і прымаецца 

інфармацыя.  

Асноўныя віды камунікацыі па сродках яе здзяйснення: 

 вербальная  

 невербальная  

 з дапамогай знакаў 

 з дапамогай жэстаў 

 з дапамогай сімвалаў 

 з дапамогай іншых паралінгвістычных сродкаў (напрыклад, мімікі, поз і інш.) 

Да формаў камунікацыі адносяць: пісьмовую, вусную і візуальную. 

Законы камунікацыі, якія забяспечваюць абмен інфармацыяй, патрабуюць 

выканання наступных умоў: 

1) наяўнасць не менш за два бакі – удзельнікаў камунікацыі (адпраўнік і 

атрымальнік, інтэр’юяваны і інтэрв’юер, аратар і слухач і інш.); 

 2) усялякая камунікацыя заснавана на прынцыпе зваротнай сувязі; 

3) усялякая камунікацыя мае знакавы характар (знакі могуць быць рознымі - словы, 

сімвалы, сігналы, прадметы, позы, жэсты і г.д.); 

4) для існавання камунікацыі неабходна наяўнасць хаця б аднаго агульнага для 

адпраўніка і атрымальніка падмурка ў выглядзе сістэмы знакаў, ці правіл прыѐма і 

перадачы, кадыроўкі і дэкадыроўкі інфармацыі; 
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5) камунікацыя  магчыма пры несупадзенні інфармацыйных патэнцыялаў бакоў, 

якія ўзамадзейнічаюць. 

 

Тры асноўных функцыі мовы і камунікацыі:  

 пазнавальная ці інфарматыўная  

 ацэначная 

 афектыўная (перадача эмоцый і пачуццяў). 

 

Адпраўнік  Атрымальнік 

Звычайна ў камунікацыі ўдзельнічаюць дзве мінімальных камунікатыўных 

асобы: адпраўнік і атрымальнік (адрасат). У любой камунікатыўнай асобе заўсѐды 

прысутнічаюць і неразрыўна звязаны тры часавых зрэзы — мінулая, цяперашняя і 

будучая/патэнцыйная камунікацыя. 

Камунікацыйны працэс заключаецца ў тым, што адпраўнік перадае пэўнае 

паведамленне атрымальніку, які павінен яго дэкадаваць. Адпраўнік звычайна стараецца 

загадзя вызчачыць, якое ўражанне павінна скласціся ў атрымальніка, як інфармацыя 

будзе ўспрынята і інтэрпрэтавана. Атрымальнік павінен мець здольнасці да ўспрыняцця 

перавадаемага адпраўнікам паведамлення, каб яго інтэпрэтаваць і забяспечыць 

зваротную сувязь. Пры пісьмовай камунікацыі кантакт адпраўніка і атрымальніка 

апасродкаваны тэкстам. Пры ѐй у бакоў (у таго, хто піша, і ў таго, хто чытае) больш 

магчымасцяў падрыхтавацца да выканання сваіх роляў. 

Тыповым спосабам рэалізацыі камунікатыўных зносін з’яўляецца дыялог двух 

асоб, якія маюць нейкую агульную мэту. Сярод яго тыпаў для вуснага гісторыка важны 

інфарматыўны, які складаецца з пытанняў і адказаў, можа ўключаць згорнуты маналог 

ці рытарычныя пытанні. Яго мэта – атрыманне інфармацыі.  

 

Камунікатыўная кампетэнтнасць важная характарыстыка спецыяліста па 

вуснай гісторыі. Ступень яе развітасці вызначаецца ўзроўнем сфарміраванасці 

асабістага і прафесійнага вопыту ўзаемадзеяння чалавека з навакольнымі, што 

неабходна для паспяховага выкарыстання вышэйзгаданага метада. 

 

Інтэрв’юер павінен:  

 Ведаць нормы і правілы зносін; 

 Мець высокі ўзровень моўнага развіцця, каб перадаваць і аднаўляць інфармацыю; 

 Разумець невербальную мову зносін; 

 Умець уступаць у кантакт з людзьмі рознага пола, ўзроста, культуры, статусу; 

 Умець слухаць; 

 Выбіраць уласную камунікатыўную стратегію для атрымання максімальнага 

выніку; 

 Быць здольным выклікаць у суразмоўцы станоўчае ўспрыняццѐ сваѐй асобы; 

 Мець жаданне да ўстанаўлення і падтрымання камунікацыі. 

 

Эфектыўныя метады камунікацыі з людзьмі прадугледжваюць наступныя 

тактыкі(паводле Д. Карнэгі): 

o не крытыкаваць, нават калі чалавек не мае рацыі, бо гэта перашкаджае 

дасягненню ўзаемапаразумення; 
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o паважаць пачуццѐ ўласнай годнасці чалавека; 

o валодаць сітуацыяй камунікацыі, каб чалавек захацеў зрабіць тое, што 

неабходна.  

 

Існуе шэраг стратэгій сыхода ад камунікацыі (ці паведамленняў пра нежаданне 

ўступіць у камунікацыю), якія можа выкарыстаць рэспандэнт, якога просяць пра 

інтэрв’ю: 

• прамая дэманстрацыя (у больш ці менш грубай форме) нежадання 

камунікаваць;  

•  стратэгія найменшага супраціву, калі магчымы рэспандэнт неахвотна 

падтаквае іншаму ці з усім пагаджаецца; 

• дыскваліфікацыя камунікацыі, калі інтэрв’юяваны дзейнічае так, што яго 

паведамленні страчваюць сэнс, як і зварот інтэрв’юера. Да такіх адносяцца: 

супярэчлівыя выказванні, непаслядоўнасць, змена тэмы, няпоўныя сказы, няправільнае 

разуменне, няўцямнасць ці манернасць гаворкі, і інш. 

• указанне паважных прычын немагчымасці камунікацыі (прыкінуцца спячым, 

глухім, п’яным, зрабіць выгляд, што не разумее суразмоўцу). 

 

Асаблівасці невербальных паведамленняў 

Невербальныя паведамленні могуць быць закадаваны праз: 

 выразныя рухі цела (міміка, жэсты, позы); 

 гукавое афармленне гаворкі (вышыня голасу, гучнасць, хуткасць, рытмічнасць); 

 адпаведным спосабам арганізаваны навакольны асяродак чалавека (г.зн. 

прастору, якую індывід можа кантраляваць ці змяняць: ад абстаноўкі кватэры да 

адлегласці, на якой хоча камунікаваць з суразмоўцам); 

 выкарыстанне матэрыяльных прадметаў, якія маюць сімвалічнае значэнне 

(напрыклад, букет да дня народзінаў ці апушчаная фіранка на вакне могуць быць 

умоўным знакам, што падыходзіць непажадана). 

 

Выражэнне пачуцці і эмоцыі з’яўляецца часткай камунікацыі. Выдзяляюць 

наступныя формы праяў эмоцый:  

 выразныя рухі ці рэакцыі (наступствы эмацыйнай узрушанасці);  

 эмацыйныя дзеянні (накіраваны на супакаенне эмацыйнага стану); 

 эмацыйныя выказванні (выраз эмоцый у форме слоў). 

 

У працэсе невербальнай камунікацыі чалавек атрымоўвае разнастайную 

інфармацыю: 

1. пра асобу камунікатара (тэмперамент, эмацыйны стан на дадзены момант, 

асабістыя ўласцівасці і якасці, сацыяльны статус, прыналежнасць да пэўнай групы і 

інш.); 

2. пра адносіны ўдзельнікаў камунікацыі адно да аднаго (характар і тып адносін, 

дынаміка і г.д.);   

3. стаўленне ўдзельнікаў камунікацыі да самой сітуацыі (уключанасць 

(камфортнасць, цікавасць, спакойнасць) ці імкненне выйсці з яе (нярвознасць, 

нецярпенне і г.д.) 
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Невербальныя і вербальныя паведамленні знаходзяцця ў складаным 

узаемадзеянні. Першыя могуць другія дапаўняць, зняпраўджваюць, замяшчаць, 

рэгуляваць.  

Дапаўненне выражаецца ў тым, што гаворка становіцца больш выразнай, і 

зразумелай. Праз павышэнне голасу, паўзу, спецыяльную жэстыкуляцыю дасягаецца 

прыцягненне ўвагі да найбольш важных момантаў.  

Зняпраўджванне ўказвае, што невербальнае паведамленне супярэчыць 

вербальнаму. Напрыклад, можна засумнявацца ў станоўчым адказе чалавека, калі ѐн 

пры гэтым адводзіць позірк ўбок.  

Замяшчэнне значыць выкарыстанне невербальнага паведамлення замест 

вярбальнага. Напрыклад, паказванне жэстаў на вялікай адлегласці, калі няма 

магчымасці слоўнай камунікацыі.   

Пад рэгуляваннем маецца на ўвазе выкарыстанне невербальных знакаў для 

каардынацыі ўзаемадзення паміж людзьмі. Напрыклад, тон голасу, калі чалавек 

заканчвае паведамленне.  

Назіральнік, якім з’яўляецца інтэрв’юер, а пасля даследчык, павінен быць 

здольным да інтэрпрэтацыі невербальных знакаў («дэкадаваць»). Гэта творчы працэс, 

які патрабуе ад яго ўвагі і цікавасці, што ўваходзіць у склад камунікатыўнай 

кампетэнтнасці, згаданай намі раней.   

Невербальныя паведамленні кантэкстуальны, шматзначны, спантанны і многія з 

іх ненаўмысна прадвызначаюць складанасць інтэрпрэтацый паводзін і паведамленняў 

адпраўніка. Устойлівымі і больш-менш адназначнымі з’яўляюцца толькі экспрэсіўныя 

кады асноўных эмацыйных станаў чалавека: радасці, страха, гнева, здзіўлення, пагарды 

і некаторых іншых. Астатнія знаходзяцца пад уплывам мноства фактараў, мер, агульнай 

сітуацыі камунікацыі, індвідуальных асаблівасцяў кожнага з удзельнікаў гэтага 

працэсу, пола, узроста, ступені значнасці размовы для камунікуючых бакоў, 

культурных і этнічных норм выражэння індывідуальных асаблівасцяў асобы. Амаль 

немагчыма ўлічыць іх усе ў сітуацыі непасрэднай камунікацыі. 

Таму пры інтэрпрэтацыі трэба ўлічваць наступныя моманты: 

• унікальнасць невербальнай мовы; 

• непазбежнасць супярэчнасцяў паміж невербальным выразам і яго 

псіхалагічным зместам; 

• зменлівасць спосабаў невербальнага выразу; 

• залежнасць ад адэкватнасці чалавека ў выразе сваіх перажыванняў.  

 

Якасна слухаць 

Слуханне, як і гаварэнне, адносіцца да віда маўленчай дзейнасці. Гэта 

ўсвядомленае ўспрыняцце паведамленняў, якія сыходзяць ад іншага чалавека  Чуць і 

слухаць гэта розныя працэсы. Чуць – фізіялагічны працэс, які не патрабуе свядомых 

намаганняў асобы. Слухаць – гэта працэс, калі мы імкнемся зразумець і запомніць 

пачутае.  

Рэфлексіўнае слуханне – асаблівы від слухання, які скіраваны на тое, каб як мага 

дакладней зразумець паведамленне таго, хто гаворыць 

 

Паведамленне ўключае па меншай меры 4 стадыі:  

1) паведамленне, якое хоча зрабіць адпраўнік (яго думкі);  
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2) паведамленне, якім яно выказана (яго рэальнае кадаванне тым, хто гаворыць); 

3) тое, як яно інтэрпрэтавана (дэкадавана атрымальнікам-слухачом);  

4) тое, якім яно канчаткова захоўваецца ў памяці атрымальніка.  

 

Пры пераходзе ад адной стадыі да іншай непазбежна згуба інфармацыі, у выніку 

чаго перададзенае паведамленне можа зусім не адпавядаць сыходнаму. Гэта можа 

залежыць ад наступных фактараў: 

o якія не залежаць ад ўдзельнікаў камунікацыі; 

o звязаных з паводзінамі таго, хто кажа і слухае;  

o звязаных з характарам паведамлення; 

o знешняга асяродку. 

 

Уважліва цяжка слухаць і таму, што фізіялагічна мы думаем хутчэй, чым 

гаворым. Звычайны чалавек здольны ўспрымаць да 500 слоў на хвіліну, у той час як 

сярэдняя хуткасць вуснай гаворкі — ад 125 да 150 слоў на хвіліну. З-за гэтага 

ўтвараецца «вольны час», які слухач можа запаўняць абдумваннем сваіх праблем, 

марамі і г.д., ѐн можа пачаць перабіваць і падганяць таго, хто кажа. 

  

Псіхалагічны стан слухача можа стаць яшчэ адной перашкодай: 

 знешняя рассеяннасць: чалавек не звяртае ўвагі на тое, што лічыцца важным; 

 эгаістычнасць: чалавек заклапочаным толькі самім сабой, што перашкаджае яму 

быць цалкам уцягнутым ў размову 

 захопленасць узаемадзеяннем: чалавек не можа сачыць за размовай, бо турбуецца 

тым, як складваюцца яго адносіны.  

 

На разуменне паведамлення можа кепска ўплываць сітуацыя, калі сам яго змест 

выклікае турбаванне і трывогу ў таго, хто кажа. Яго гаворка можа прыспешвацца ці 

становіцца павольнай, а то і зусім наступае маўчанне. І той, хто слухае, можа 

меркаваць, што той, хто кажа, такім чынам перадае сваю трывогу, што скажае 

паведамленне.  

І той, хто кажа, і той, хто слухае, павінны ўсведамляць магчымыя камунікацый-

ныя скажэнні і імкнуцца да іх памяншэння.  

 

Эфектыўнае слуханне  

Каб стаць кампетэнтным слухачом чалавек павінен умець забяспечваць 

зваротную сувязь, ведаць псіхалагічныя асаблівасці паводзін з суразмоўцам. Для 

павышэння эфектыўнасці слухання прыцягваюць увагу да ўдасканалення навыкаў 

канцэнтрацыі ўвагі. Такія навыкі трэба развіваць, у тым ліку нагадваючы сабе перад 

інтэрв’ю пра прынцыпы правільнага слухання. 

Звычайна існуе наступны алгарытм камунікацыі ў інтэрв’ю: інтэрв’юяваны 

перадае інфармацыю, а інтэрв’юер стараецца дакладней зразумець сэнсавы змест. 

Эфектыўная камунікацыя магчыма, калі паміж імі існуе ўзаемапаразуменне. Галоўная 

роля тут таго, хто кажа. Але вынік дзеянняў моцна залежыць ад таго, як слухаюць. Бо 

можна слухаць, але не чуць. Вялізарнай памылкай інтэрв’юера становіцца 

неўслухоўванне ў тое, што гаворыць рэспандэнт з жаданнем зразумець яго і 

прааналізаваць. Часам гэтаму перашкаджаюць эмоцыі, якія выклікае сам рэспандэнт ці 
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той матэрыял, які ѐн распавядае. Так будуецца бар’ер успрыняцця. Гэта можа быць 

звязана і з тым, што інтэрв’юер прыйшоў на інтэрв’ю непадрыхтаваны, не быў гатовы 

шукаць прычыны і сувязі, не жадаў ці быў ня здольны зразумець, меў прадузятае 

стаўленне да суразмоўцы, быў раўнадушны да яго ці тэмы размовы, адчуваў адсутнасць 

карыснасці атрымоўваемых ведаў, не меў матывацыі да размовы. 

Засяроджванню дапамае кіраванне сваімі эмоцыямі, з-за якіх мы можам не чуць 

іншых. Эмацыйнасць зніжае дакладнасць увагі. У кожнага чалавека ѐсць нейкія словы, 

тэмы, фразы, на якія ѐн можа рэагаваць асабліва эмацыйна. Гэта звязана з жыццѐвым 

вопытам чалавека, магчымымі псіхалагічнымі траўмамі. Калі слухач разумее, што 

выклікае такія эмоцыі, ѐн атрымае сродкі для самакантроля. 

 

 Патрабаванні да якаснага слухання, знаѐмыя кожнаму:  

- не перапыняць; 

- праяўляць зацікаўленасць і цярпенне; 

-     задаваць удкладняючыя пытанні, каб атрымаць дадатковую інфармацыю.  

 

Пры працэсе слухання сведкі часу павінны абавязкова прысутнічаць наступныя 

важныя элементы: запамінанне, разуменне, асэнсаванне, выствятленне сувязяў і 

стасункаў паміж рознымі элементамі інфармацыі, па магчымасці матывамі таго, хто 

кажа. Чым эфектыўней адбываецца гэты працэс, тым больш сэнсаў (матываў, адценняў 

эмацыйнага стану) інтэрв’юер знаходзіць у паведамленні інтэрв’юяванага. Калі слухаць 

недасткова ўважліва, могуць узнікнуць памылкі ў тлумачэнні сэнса атрыманай 

інфармацыі, што можа прывесці да парушэння камунікацыі паміж удзельнікамі 

інтэрв’ю. 

 

          Каб правільна і эфектыўна слухаць, можна карыстацца наступным алгарытмам 

дзеянняў: 

1) калі слухаеце, не расслабляйцеся, прыміце актыўную позу; 

2) сачыце вачыма за рэспандэнтам; 

3) старайцеся запомніць, пазначайце асноўныя тэмы, якія ўздымаюцца ў інтэрв’ю; 

4) задавайце ўдакладняючыя пытанні. 
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Мадэль чатырох каналаў або чатырох вушэй 
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Прапанавана нямецкім псіхолагам Фрыдэманам Шульцам фон Тунам для 

інтэрпрэтацыі моўных паведамленняў. 

Мадэль апісвае шматузроўневы характар паведамленняў, якія адпраўляюцца 

людзьмі ў працэсе камунікацыі. Па меркаванні аўтара ѐсць схаваныя важныя ўзроўні 

ўнутры сементычнага значэння слова, якія нясуць з сабой больш моцны эмацыйны 

пасыл, звязаны з адносінамі, а не непасрэдна зразуметай інфармацыяй. Разам яны 

складаюць чатыры каналы інфармацыі, якія ўзнікаюць пры перадачы паведамлення: 

 Канал інфармацыі пра становішча рэчаў,  які ўтрымлівае непасрэдна факты і 

дадзеныя пра становішча рэчаў, апісанае ў паведамленні; 

 Канал закліку перадае нейкае жаданне таго, хто гаворыць, ці заклік да нейкага 

дзеяння; 

 Канал стаўлення выражае ці выклікае ўспрыняцце стаўлення паміж 

суразмоўцамі; 

 Канал адкрыцця («Я»-паведамленне), які перадае «Я» таго, хто гаворыць — 

свядома ці не. Напрыклад, інфармацыю пра яго стаўленне да сябе, ягоныя матывы, 

сістэму каштоўнасцяў, эмацыйны стан і г. д. 

 

Канал канкрэтнай інфармацыі пра становішча рэчаў  

«Што менавіта я хачу паведаміць?» 

Кожнае паведамленне часцей за ўсѐ нясе ў сабе нейкую канкрэтную інфармацыю. Калі 

аналізуецца гэты канал, той, да каго паведамленне было пасланае, не павінен браць пад 

улік невербальную камунікацыю прамоўцы і сваѐ стаўленне да яго. 

 

Канал закліку 

«Што я хачу дасягнуць, калі перадаю гэтае паведамленне?» 

Камунікацыя звычайна мае нейкую мэту. Паведамленне выклікае ў атрымальніка 

нейкую рэакцыю – выканання пэўных дзеянняў, змены ў думках, адчуваннях. Спроба 

ўплыву на суразмоўцу вар’іруецца ад дастаткова адкрытай да схаванай (маніпуляцыі). 

 

Канал стаўлення 

«Што я думаю пра цябе» («Ты»-паведамленне) ці «У якіх стасунках мы знаходзімся» 

(«Мы»-паведамленне) 

Выражае стаўленне да суразмоўцы. Як мы звяртаемся да людзей, дэманструе наша 

меркаванне пра ніх. Такія нюансы адбіваюцца ў фармуліроўцы паведамлення, 

невербальных рухах, інтанацыі. Ці ставяцца да суразмоўцы станоўча, на роўных, ці не 

ўспрымаюць ўсур’ѐз  і г.д.  

 

Канал адкрыцця 

Што я хачу паведаміць пра сябе? («Я»-паведамленне) 

У кожным паведамленні ўтрымліваецца інфармацыя пра асобу таго, хто гаворыць. Гэта 

і намер пэўным чынам сябе прыпаднесці, і раскрыццѐ ўнутрунага ―я‖.  

Важна: Атрымальнік паведамлення можа зразумець яго не так, як гэтага хацеў 

адпраўнік. Гэта можа адбыцца з-за кожнага з каналаў, асабліва апошніх двух. 

Напрыклад, калі адпраўнік і атрымальнік па-рознаму ўспрынялі акцэнты пры перадачы 

паведамлення. Калі аднаму было важней які заклік быў перададзены, а другому што за 
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ўзаемаадносіны былі праз яго трансляваны. З-за гэтага могуць узнікаць непаразуменні і 

канфлікты. 

 

Што такое канфлікты і як іх вырашаць 

Канфлікт уяўляе сабой вельмі складаную сацыяльную і псіхалагічную з’яву. 

Жыццѐ супольнасці не можа без яго існаваць, бо з’яўляецца адной з асноўных сфер яго 

праявы.  

Для таго, каб суіснаванне было ўсѐ ж мірным, трэба ведаць, што рабіць у выпадку таго 

ці іншага канфліка, як выправіць сітуацыю.  

Канфлікт – гэта стасункі паміж людзьмі, якія выражаюцца ў супрацьстаянні з-за 

наяўнасці супрацьлеглых матываў (патрэбаў, інтарэсаў, мэтаў, ідэалаў, перакананняў) ці 

меркаванняў.  

У склад канфлікта ўваходзяць: 

 бакі канфлікта (як непасрэдна асобы, інтарэсы, якіх парушаны, так і суб’екты 

якія іх падтрымліваюць); 

 прадмет канфлікта (маемая ці ўяўная праблема, якая з’яўляецца прычынай 

супрацьстаяння); 

 вобраз канфліктнай сітуацыі (адлюстраванне канфлікта ў свядомасці яго 

суб’ектаў); 

 матывы канфлікта (унутраныя пабуджальныя сілы да канфлікту, якія 

праяўляюцца ў форме патрэб, інтарэсаў, мэтаў, меркаванняў); 

 пазіцыі бакоў-канфлікта (тое, пра што заяўляюць адно аднаму бакі канфлікту). 

Сярод тыповых сітуацый канфлікту трэба назваць стрэсавую, у якой чалавек 

перажывае ці ўспрымае стрэс ці трывогу. Сярод такіх выпадкі крытыкі ці 

незадавальнення з боку іншых, канфрантацыі і выражэння незадавальнення, сітуацыя 

канфлікта з блізкімі, сітуацыя страты блізкага чалавека ці значных адносін. Пры гэтым 

чалавек можа не асэнсоваўваць прычыну свайго стрэсу, што можа прывесці да 

канфлікта ўнутры асобы ці з іншымі людзьмі.  

Канфлікты можна класіфікаваць па розных прызнаках. Напрыклад, па 

наступных: 

 сферы праяўлення: эканамічныя, ідэалагічныя, палітычныя, сацыяльна-

бытавыя, сямейна-бытавыя; 

 суб’ектаў канфліктнага ўзаемадзеяння: унутрыасабовыя, міжасабовыя, 

канфлікты тыпу ―асоба-група‖, міжгрупавыя; 

 сацыяльных наступстваў: канструктыўныя (якія спрыяюць прыняццю 

абгрунтаваных рашэнняў і развіццю ўзаемаадносін); дэструктыўныя (якія 

перашкаджаюць эфектыўнаму ўзаемадзеянню і прыняццю рашэнняў); 

 прадмета канфлікта: рэалістычныя (прадметныя, выкліканыя 

незадавальненнем пэўных патрабаванняў удзельнікаў, несправядлівасцю 

размеркавання прывілеяў і інш.) і нерэалістычныя (беспрадметныя, якія 

выражаюць накопленыя негатыўныя эмоцыі, крыўды, варожасць); 

 крыніцы ўзнікнення: аб’ектыўна і суб’ектыўна абумоўленыя; 

 эмацыйнасці: высокаэмацыйныя; умерана эмацыйныя;       безэмацыйныя. 

Класіфікацыя канфліктаў дазваляе арыентавацца ў іх спецыфічных праявах,  

а значыць, дапамагае ацаніць магчымыя шляхі іх вырашэння. 
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Прычыны канфліктаў, такім чынам, – гэта з’явы, падзеі, факты, сітуацыі, якія 

папярэднічаюць канфлікту і пры пэўных умовах выклікаюць яго. Сярод прычын 

могуць быць як агульныя, так і прыватныя. 

 

Да агульных прычын адносяцца:  

 сацыяльна-палітычныя і эканамічныя (супярэчанні ў палітыцы і эканоміцы 

(напрыклад, паміж багатымі і беднымі);  

 сацыяльна-дэмаграфічныя (з-за розніцы ва ўстаноўках, матывах людзей рознага 

ўзросту, пола, этнічных груп (напрыклад, гендэрныя супярэчнасці);  

 сацыяльна-псіхалагічныя  (супярэчныя адносіны людзей у групе, напрыклад, 

аўтсайдэр і група);  

 індывідуальна-псіхалагічныя  (адрознасць індывідуальных псіхалагіч-ных 

характарыстык асобы, напрыклад, супярэчнасці паміж актыўнымі і пасіўны-мі 

ўдзельнікамі).  

 

Сярод прыватных прычын, непасрэдна звязаных з пэўным відам канфлікта, 

выдзяляюцца:   

 вытворчыя (звязаны з прафесійнай дзейнасцю людзей); 

 асабістыя (стан здароўя, жыллѐва-бытавыя ўмовы і праблемы, сямейныя 

адносіны). 

 

Канфлікты маюць сваю дынаміку ад узнікнення да вырашэння. Апошняе 

наступае не заўсѐды. Іх фазы, якія могуць неаднаразова паўтарацца, маюць цыкл 

пад’ѐма-спада.  

 

Адрозніваюць наступныя формы міжасабовых канфліктаў: 

–       матывацыйны (канфлікт інтарэсаў); 

–       маральны; 

–       кагнітыўны (каштоўнасны); 

–       нерэалізаванага жадання; 

–       ралявы (схаваны і адкрыты); 

–       адаптацыйны; 

–       неадэкватнай самаацэнкі. 

 

Пры вывучэнні канфліктаў трэба ўлічваць фактары іх развіцця, якія 

вызначаюць характар і асобныя рысы канфлікта (паводле амерыканскага канфліктолага 

В. Лінкольна): 

1.    Інфармацыйныя, калі інфармацыя непрымальна для аднаго з бакоў канфлікта. 

Праўляюцца ў формах няпоўнай і недакладнай інфармацыі, чутак і інш.; 

2.     Паводзінавыя  ўяўляюць сабой негатыўныя праявы ў паводзінах аднаго ці абодвух 

удзельнікаў канфлікта (грубасць, бестактнасць, агрэсіўнасць). Праяўляюцца ў форме 

імкнення да перавагі, эгаізма, парушэння абяцанняў; 

3.     Фактары адносін выражаюцца ў незадаволенасці ад узаемадзеяння паміж 

удзельнікамі канфлікта. Праяўляюцца ў форме несумяшчальнасці каштоўнасцяў, 

адрозненняў у адукацыйным узроўні, недаверы, адсутнасці аўтарытэта, 

разбалансаванасці стасункаў; 
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4.     Каштоўнасныя праяўляюцца ў супрацьлегласці прынцыпаў паводзін 

канфліктуючых бакоў. Яны выступаюць у форме забабонаў, прытрымлівання 

традыцый, ўяўленняў пра этычныя нормаы (пра дабро і зло, справядлівасць і 

несправядлівасць); 

5.     Структурныя ўяўляюць сабой адносна стабільныя аб’ектыўныя абставіны, якія 

цяжка паддаюцца зменам (стаўленне да ўлады, прававых норм, права ўласнасці, сістэмы 

кіравання, норм паводзін). 

Тры асноўных мадэлі паводзін асобы ў канфліктнай сітуацыі, абумоўленыя 

прадметам канфлікта, вобразам канфліктнай сітуацыі, каштоўнасцю міжаасабовых 

адносін і індывідуальна-псіхалагічнымі асаблівасцямі суб’ектаў канфлікта: 

1.     Канструктыўная, якая выражаецца ў імкненні вырашыць канфлікт, знайсці 

рашэнне, якое задаволіць абодва бакі. Пры гэтым ѐсць добазычлівасць да суперніка, 

адкрытасць, шчырасць і вытрымка. 

2.     Дэструктыўная, якая праяўляецца ў імкненні да пашырэння і абвастрэння 

канфлікта, заснаванага на прыніжэнні суперніка. Прысутнічаюць падазронасць, 

недавер, негатыўныя ацэнкі суперніка, якія могуць пераходзіць ў парушэнне этыкі 

зносін; 

3.     Канфармісцкая мадэль прадугледжвае пасіўнасць і схільнасць да саступак. Ёсць  

непаслядоўнасць у ацэнках і меркаваннях, згодніцтва, сыход ад абмеркавання. 

Асноўныя стратэгіі вырашэння канфлікта: 

 Саступка ці прыстасаванне  

 Сыход ці пазбяганне  

 Супрацоўніцтва 

 Суперніцтва ці канкурэнцыя 

 Кампраміс 

Шмат залежыць ад таго, якія стылі паводзін характэрныя чалавеку: 

узаемадзення, зносін з іншымі людзьмі, жыцця, дзейнасці, актыўнасці і інш.  У выніку 

могуць узнікаць розныя стылі паводзін у канфлікце: 

1.     Партнерскі (арыентаваны на перакананне); 

2.     Прагматычны (накіраваны на маніпуляцыю); 

3.     Псіхаабарончы (мае на мэце захаванне ўласнай каштоўнасці і цэласнасці); 

4.     Дамінантны (накіраваны на дамінаванне ў зносінах для дасягнення ўласнай мэты); 

5.     Кантактны (заснаваны на ўплыве на суперніка і накіраванні яго ў патрэбным 

накірунку); 

6.     Самасцвярджальны (накіраваны на навязванне сваѐй волі). 

 

Да рацыянальных ці канструктыўных стыляў адносяцца партнерскі, прагматычны і 

псіхаабарончы. Да дэструктыўных – дамінантны, кантактны і самасцвярджальны. 

Апошнія залежаць ад асабістых якасцяў.  

Такім чынам, універсальнай рэакцыяй чалавека на канфлікт з’яўляецца імкненне да 

пераадолення дысгармоніі, якое здзяйсняецца шляхам выбара мадэлі ці стратэгіі 

паводзін у сітуацыі супярэчнасцяў. Абіраецца яна індывідуальна і залежны ад асабістых 

характарыстык асобы.  
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Вусная гісторыя 

Што такое Вусная гісторыя? 

Вусная гісторыя (oral history) гэта сістэматычны збор сведчанняў жывых людзей 

аб іх уласным вопыце. Вусная гісторыя не фальклор, балбытня, плѐткі ці чуткі. 

Вусныя гісторыкі спрабуюць праверыць свае высновы, аналізаваць іх, і змесціць іх 

у дакладны гістарычны кантэкст. Вусныя гісторыкі таксама зацікаўлены ў захоўванні 

сваіх атрыманых дадзеных для выкарыстання наступнымі пакаленнямі навукоўцаў. 

У вуснагістарычных праектах, інтэрв'юяваны ўзгадвае падзеі для інтэрв'юера, які 

запісвае ўспаміны і стварае гістарычны запіс. 

Падзея  інтэрв'юяваны  інтэрв'юер  гістарычны запіс 

Вусная гісторыя залежыць ад чалавечай памяці і вуснай мовы. Сродкі збору 

могуць вар'іравацца ад нататак ад рукі да дасканала распрацаваных электронных 

гукавых і відэазапісаў. Пры цяперашнім узроўні развіцця тэхнікі апошні варыянт 

скрайне неабходны для тых, хто хоча рабіць oral history прафесійна. 

Працягласць жыцця чалавека ставіць межы ў тэме, па якой мы збіраем дадзеныя 

з дапамогай вуснай гісторыі. Мы можам толькі вярнуцца на адзін жыццѐвы тэрмін, таму 

нашы межы рухаюцца наперад у часе з кожным пакаленнем. Гэта прыводзіць да 

сіндрома трывожнасці вуснага гісторыка, панічнага ўсведамлення таго, што 

неаднаўляльная інфармацыя выслізгвае ад нас з кожнай хвілінай. 

Добра праведзенае вуснагістарычнае інтэрв'ю дае пачуццѐ выкананага абавязку. 

Праз збор вусных гісторый мы атрымоўваем сэнс лоўлі і ўтрымання нечага каштоўнага 

з хвалі мінулага, якая адступае. 
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Дадатковая вартасць вуснай гісторыі: 

 Для даследавання: 

 Класічныя крыніцы не існуюць ці даюць толькі абмежаваную перспектыву; 

 Уключаць спецыяльныя ракурсы па непрадстаўленых ці невызначаемых 

раней групах; 

 Збіраць інфармацыю па „штодзѐннасці―; 

 Удакладняць і дапаўняць інфармацыю прадстаўленую пісьмовымі 

крыніцамі; 

 Вывучаць змену ўспрыняцця (інтэпрэтацыі, погляды, эмоцыі) у адносінах да 

гістарычнага працэсу; 

 ... . 

 

 Для „грамадзянскай гісторыі“; 

 Ілюстраваць гістарычныя працэсы („даць гісторыі твар і голас―); 

 Магчымасці атрактыўных прэзентацый; 

 Дэманстраваць, што гістарычныя веды і меркаванні на гэты конт 

ствараюцца і залежаць ад розных пунктаў гледжання; 

 Навучаць гістарычнай кампетэнтнасці; 

 Дыялог паміж пакаленнямі; 

 ... 

 

 Абмежаванні / цяжкасці: 

 Аднавіць аб’ектыўныя факты; 

 Стварыць поўнае гістарычнае прадстаўленне толькі праз вусную гісторыю; 

 Небяспека ўзрушэння і маніпуляцыі грамадскасцю; 

 ... 

 

Наколькі дакладная гэтая вусная гісторыя? 

Пасля таго як праект пайшоў поўным ходам, мы павінны ацаніць і забяспечыць 

дакладнасць атрыманых дадзеных. Мы павінны сутыкнуцца з пытаннем: наколькі 

дакладная гэтая вусная гісторыя? Як мінімум, мы павінны ведаць пра абмежаванні вуснай 

гісторыі, каб не ўводзіць у зман сябе, мяркуючы, што вусная гісторыя аўтаматычна дае 

дакладную інтэрпрэтацыю падзей мінулага. 

Паколькі вусная гісторыя залежыць ад жывых людзей у якасці крыніц, у нас ѐсць 

межы: мы можам вярнуцца толькі на адрэзак аднаго жыцця. Паколькі вусная гісторыя 

выкарыстоўвае моўныя, а не пісьмовыя крыніцы, магчымая нагляднасць пашыраецца. 

Нават у адсутнасць пісьмовых дакументаў такія группы як жанчыны, меншасці і 

невядомыя людзі змаглі запісаць свае ўласныя гісторыі і гісторыі тых, каго яны лічаць 

важнымі, праз выкарыстанне метада вуснай гісторыі. Гісторыя больш не абмяжоўваецца 

ўплывовымі, вядомымі, багатымі і адукаванымі. Цяпер гісторыя можа даць нам значна 

больш зместу і, будзем спадзявацца, больш дакладную карціну мінулага. 

Выкарыстанне для дакладнага запісу вусных апавяданняў недарагога партатыўнага 

магнітафона дапамагло дэмакратызацыі збора гісторыі. Цікава, што пакуль тэхналогія ў 
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выглядзе магнітафона нясе адказнасць па распаўсюджванні метада вуснай гісторыі, 

тэхналогіі таксама вінаватыя ў прыватнасці ў неабходнасці развіцця вуснай гісторыі. 

Замест таго, каб пісаць лісты, напрыклад, людзі падарожнічаюць, каб пабачыць адзін 

аднаго або яны робяць тэлефонныя званкі, якія раствараюцца ў паветры. Цяпер 

электронная пошта, дасылаемая праз кампутары, робіць пісьмовыя запісы яшчэ больш 

сціплымі. 

Навучаныя залежаць ад пісьмовых справаздач, традыцыйныя гісторыкі дрыжэлі ў 

жаху ад патэнцыйных праблем і слабых месц вуснай гісторыі. Як наконт недахопаў 

чалавечай памяці? Як быць з чалавечай схільнасцю навязваць наратыўныя структуры на 

падзеі, якія могуць не быць цесна звязаныя? Што рабіць з карыслівымі матывамі 

апавядальніка? Як адносіны паміж інтэрв'юерам і iнтэрв'юiруемым ўплываюць на тое, што 

і як паведамляецца пра падзеі? Якія адрозненні паміж вусным і пісьмовым словам? Як 

быць з недакладнасцямі, якія пранікаюць у сэнс, калі размову спрабуюць перамясціць на 

паперу? 

Ну, многія з вышэйзгаданых праблем узнікаюць пры выкарыстанні пісьмовых 

запісаў. Пісьмовыя крыніцы могуць несці асабістую ці сацыяльную прадузятасць. Яны 

ствараюцца ў сацыяльным кантэксце. У якасці прыкладу згадаем, што газета разглядаецца 

як сучаснік падзей і яна часта пакутуе ад гістарычных недакладнасцяў з-за ідэалагічных 

падыходаў журналістаў і рэдакцый, наяўнасці крыніц, інтарэсаў рэкламадаўцаў, а таксама 

з-за неабходнасці прадаваць цікавыя гісторыі так, каб грамадскасць захацела іх набыць. 

Аднак гэтыя ж самыя газеты могуць быць выкарыстаны як гістарычныя сведчанні 

стаўлення людзей і інтэрпрэтацый. Нават гістарычны аналіз апублікаванага прафесійнымі 

гісторыкамі, якія настойліва адстойваюць лепшыя стандарты ў сваѐй вобласці ўсѐ яшчэ 

адстае ад гэтай недасяжнай мэты – поўнай і абсалютна аб'ектыўнай ацэнкі падзей. 

Як наконт фільмаў і фотаздымкаў? Ці можа камера заставацца аб'ектыўнай і даць 

нам дакладнае ўяўленне пра падзеі? Не. Нават візуальныя сродкі масавай інфармацыі 

даюць толькі фрагменты. Акрамя таго, фатограф выбірае якую частку падзей запісаць, і 

яго пункт гледжання патрабуе інтэрпрэтацыі. Абсталяванне, сацыяльны кантэкст і мэта 

фатографа ўплываюць на тое, што фотаздымкі будуць знятыя, што з іх будзе надрукавана, 

і як гэта будзе прадстаўлена гледачам. 

У вуснай гісторыі ў дадатак да пастаноўкі ўсіх звычайных пытанняў гісторыка пра 

дакладнасць неабходна таксама задаць пытанні аб пераводзе вымаўленых слоў на паперу. 

Па-першае, ѐсць тэндэнцыя лічыць, што транскрыпцыя аўдыѐзапісу інтэрв'ю відавочцаў 

будзе вельмі дакладнай фіксацыяй падзеі. Як гісторыкі, мы павінны даследаваць гэтую 

здагадку. 

Мы ўсе ведаем, як цяжка знайсці правільныя словы для нашых думак. У інтэрв'ю з 

праслухоўваннем чужога чалавека і прайграваннем запісу, наколькі блізка могуць 

фактычныя словы інтэрв'юяванага набліжацца да думкі пра тое, што суразмоўца хоча 

сказаць? Мы ўсе ведаем трукі, у якія памяць гуляе з намі. Нават калі проста спрабуеш 

узгадаць тое, што адбылося на мінулым тыдні. У аднаўленні ўспамінаў даўніх падзей 

наколькі блізка ўспаміны наратара набліжаюцца да сапраўднага адлюстравання рэальнага 

досведа? 

Наша задача становіцца больш складанай, калі мы спрабуем запісаць тое, што было 

сказана. Людзі не заўсѐды кажуць закончанымі сказамі. Яны паўтараюцца і прапускаюць 

пытанні. Яны гавораць па коле і распавядаюць фрагменты адной і той жа гісторыі не ў 

храналагічнай паслядоўнасці. Яны няскладна мармычуць і выкарыстоўваюць 



Праект “Жывая гісторыя майго краю” 

 22 

няправільныя імѐны. Калі яны кажуць, яны не выкарыстоўваюць знакі прыпынку. Як 

транскрыбатару перамясціць вымаўленыя словы на паперу з бачнасцю пісьмовай 

лагічнасці без змены сэнсу, перададзенага наратарам? 

Нарэшце, тарнскрыпцыя не нясе інтанацыі голасу і мовы цела. Таму чытач 

транскрыпцыі не мае ўсѐй інфармацыі, якую меў інтэрв'юер першапачаткова. Акрамя таго, 

чытачы і слухачы будуць дадаваць свае ўласныя інтэрпрэтацыі, спрабуючы зразумець, 

што наратар сказаў. Мы прыйшлі да разумення, што кожны чалавек, кожны крок аддаляе 

ад падзеі, як яна насамрэч здарылася. 

Пытанні дакладнасці не з'яўляюцца ўнікальнымі для вуснай гісторыі. Праблемы 

дакладнасці пераследуюць нас без увагі на тое, якія гістарычныя дадзеныя мы 

выкарыстоўваем. Нават калі мы разумеем такія характарыстыкі нашых крыніц, аднак, мы 

маем больш шанцаў кантраляваць працэс, каб мінімізаваць недакладнасці. У якасці 

метадалагічнага балансу ў вуснай гісторыі можна прыцягнуць іншыя крыніцы дадзеных, 

такія як звязаныя з імі артэфакты, пісьмовую дакументацыю, а таксама іншыя інтэрв'ю. 

Адно інтэрв'ю само па сабе можа паставіць бар’ерныя пытанні, у той час як інтэрв'ю ў 

кантэксце іншых дадзеных можа ўдакладніць дэталі і стварыць адчуванне цэлага. 

Такім чынам, карыстальнікі вуснай гісторыі, пазнаѐмленыя з асаблівасці іх 

сродкаў, могуць ісці асцярожна, без выбачэнняў. Вусная гісторыя дасягнула паўналецця і 

цяпер карыстаецца ўвагай і зацікаўленасцю аўдыторыі. 

 

Нататкі пра заахвочванне 

На дадзены момант некаторыя людзі адчуваюць сябе прыгнечанымі. Будзьце 

ўпэўненыя! Да таго часу, пакуль вы ўсведамляеце праблемы, у вас усѐ будзе добра. 

Выконвайце крок за крокам, знаходзьце праблемы і працуйце на іх рашэнне. У канцы 

праекта вуснай гісторыі вы зразумееце праблемы вусных гісторыкаў знутры, і вы 

назаўжды пасля гэтага будзеце глядзець на гістарычныя дакументы любога роду больш 

шырокім поглядам. Калі ѐсць сумневы, прытрымлівайцеся простага. Частка працэсу – 

атрыманне задавальнення і частка прыгод – вучыцца на памылках. 

 

 

Нарацыя – Наратыў – Наратыўнае інтэрв’ю 

Нарацыя — акт распавядання гісторыі. 

Наратыў — апісанне падзей гісторыі.  

 

Тэрміны з’явіліся пры распрацоўцы канцэпцыі «наратыўнай гісторыі», якая 

разглядае гістарычныя падзеі ў кантэксце апавядання пра гэтыя падзеі і неразрыўна 

звязаныя з іх інтэрпрэтацыяй  Маюць структуру, апавядальніка. Ключавой падставай для 

наратыва з’яўляецца падзея. Наратыўны аповяд той, у якім нешта адбываецца. Рэфлексія 

пра мінулае – гэта заўсѐды апавяданне праз унесены апавяльнікам сюжэт, які яго 

арганізуе.  

Распавядаючы асабісты наратыў, рэспандэнт канструюе ў яго прасторы 

своеасаблівую наратыўную ідэнтычнасць сваѐй асобы. Яго асабісты наратыў упісаны ў 

наратыў этнаса і культуры. Гэта спрыяе іх вывучэнню праз збор асобных наратываў 

прадстаўнікоў пэўных этнічных і сацыяльных груп. 
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Наратыўнае інтэрв’ю – якасны метад даследавання ў антрапалогіі, сацыялогіі, 

псіхалогіі, адукацыі, псіхатэрапіі, гісторыі. Яго канцэпцыя стала папулярнай у нямецкай 

традыцыі якаснай метадалогіі. У якасці метаду біяграфічнага даследавання  яна атрымала 

развіццѐ ў працах Габрыэлы Разэнталь і Вольфрама Фішэра. Мэтай біяграфічнага 

наратыўнага інтэрв’ю па Разэнталь, з'яўляецца атрыманне тэксту (расказанай гісторыі 

жыцця (life story) "для рэканструкцыі біяграфічнага значэння жыццѐвых падзей у момант 

іх цячэння і храналагічнай паслядоўнасці жыццѐвых падзей, а таксама рэканструкцыі 

актуальных значэнняў жыццѐвых падзей і рэканструкцыі часовага парадку жыццѐвай 

гісторыі ў момант яе аповеду або напісання". Больш шырокай мэтай такога інтэрв’ю можа 

быць атрыманне якаснай інфармацыі пра розныя сацыяльныя працэсы і праблемы, пра 

вопыт тых ці іншых сацыяльных груп з пазіцыі саміх апавядальнікаў. Наратыўны метад 

дапамагае пры вывучэнні невялікіх груп дасягнуць больш глыбокага разумення 

даследуемых феноменаў. 

 

Вуснагістарычная мадэль: Тыпы інтэрв’ю 

Інтэрв’ю – аснова вуснагістарычных даследаванняў. Найбольш часта пры правядзенні 

выкарыстоўваюцца такія яго тыпы як біяграфічнае і тэматычнае.  

Наратыўнае інтэрв’ю – тое, дзе рэспандэнт распавядае сваю біяграфію. 

Тэматычнае інтэрв’ю праводзіцца па адмыслова створанаму тэматычнаму 

апытальніку, прысвечанаму пэўнаму пытанню ці тэме.  

Інтэрв’ю ў залежнасці ад жорсткасці прытрымлівання апытальніка будзе падзяляцца 

на адкрытае, паўадкрытае, закрытае. Другое з іх лічыцца аптымальным варыянтам для 

атрымання як мага большага масіва інфармацыі ад сведкі часу. 
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    Якаснае інтэрв’ю,  

        засяроджанае  

   на інтэрв’юяваным  

   

 Тып інтэрв’ю павінен быць выбраны згодна даследчыцкім пытанням 

 

 

Наратыўнае інтэрв’ю 

 Вельмі адкрытае ў пачатку 

 Інтэрв’юяваны распавядае яго гісторыю жыцця ці гісторыю, звязаную з 

падзеяй/перыядам 

 Інтэрв’юер пасля задае пытанні для разумення і пасля пытанні ідуць 

далей у дэталі распаведзенай гісторыі 

 

 

Экспертнае/тэматычнае інтэрв’ю   

 Інтэрв’юяваны разглядаецца як эксперт па спецыфічнай сітуацыі ці 

тэме  

 Інтэрв’юер мае ўжо пэўную ступень ведаў па дадзеным пытанні і задае 

набор спецыяльных падрыхтаваных пытанняў 

 

 

     Мэтавая група для інтэрв’ю  

 Выбарка інтэрв’юяваных павінна прадстаўляць сацыяльную групу 

 Шукаць рэспандэнтаў можна праз арганізацыі, прыватна і праз 

маемую з архіўных дакументаў інфармацыю 

 

 

                  Апытальнік  

- Інтэрв’юер пытаецца набор папярэдне вызначаных, аднак адкрытых 

пытанняў 

- Размова можа суправаджацца групавымі дыскусіямі 

Колькаснае інтэрв’ю,  

   сканцэнтраванае  

     на інтэрв’юеры  

        

 

 

  Паслядоўнасць дзеянняў па выбарцы рэспандэнтаў і працы з імі: 

 Не фіксуйце шмат мэтаў 

 Падчас папярэдняга дасладавання зрабіце спіс магчымых інтэрв’юяваных 

 Пачніце з некалькіх добра выкананых інтэрв’ю і апрацуйце іх цалкам  

 Ацаніце адкрытыя пытанні і далейшых ключавых персон для інтэрв’ю 

 Заставайцеся гнуткімі па часе, вызначаны для кожнага інтэрв’ю  
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 Праектная канцэпцыя павінна базавацца на папярэднім даследаванні (калі магчыма 

ў палявых умовах) 

 Яшчэ раз ацаніце і адаптуйце вашыя праекныя мэты і метадалогію падчас 

працякання праекта  

 

Асноўныя тэмы для біяграфічнага апытальніка: 

o Бацькі, дом, дзяцінства 

o Навучанне   

o Асяродак у дзяцінстве і юнацтве 

o Праца 

o Сям’я, быт 

o Культура, ідэалогія 

 

Прыклад апытальніка ў Дадатку 3. 
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Як я задаю пытанні? 

1. Увогуле, трымайце спіс тэм у галаве. Не канкрэтныя пытанні слова ў слова і не ў пэўнай 

паслядоўнасці. Вы можаце, аднак, мець пачатковы спіс пытанняў, каб ваш інтэрв'юяваны і 

вы адчувалі сябе камфортна, перш чым вы звернецеся да тэмы з вашага спісу.  

2. Зрабіце план тэмы і форму вашага першага істотнага пытання пасля фазы 

"супакойвання". Задайце пытанне, якое падкажа доўгі адказ і "дасць рух тэме".  

3. Пытайцеся спачатку простыя пытанні, такія як кароткія біяграфічныя звесткі. Задавайце 

вельмі асабістыя або эмацыйна закранальныя пытанні толькі пасля таго як паразуменне 

склалася. Закончыце, як вы пачалі, не з бамбардавальных, а асцярожных, лѐгкіх пытанняў.  

4. Задавайце пытанні па адным.  

5. Дазвольце маўчанню працаваць на вас. Пачакайце.  

6. Будзьце добрым слухачом, выкарыстоўвайце мову цела, глядзіце на суразмоўцу, 

ківайце і ўсміхайцеся ў мэтах заахвочвання і перадачы паведамлення: "Я зацікаўлены».  

7. Калі неабходна, выкарыстоўвайце вербальныя заахвочванні. Такія як «Гэта цудоўная 

інфармацыя!" Або "Як цікава!" Будзьце асцярожныя, аднак, не перабярыце ў інтэрв'ю са 

слоўнымі заахвочваннямі, такімі як "ага", выказваннямі у той жа час, калі інтэрв'юяваны 

кажа.  

8. Спытайцеся пра канкрэтныя прыклады, калі суразмоўца робіць агульнае сцвярджэнне, а 

вы хочаце ведаць больш. Ці вы можаце сказаць: «Я не разумею. Ці маглі б вы 

растлумачыць, гэта больш падрабязна? "  

9. Пытайцеся пра вызначэнне і тлумачэнне слоў, якія інтэрв'юяваны выкарыстоўвае і якія 

маюць прынцыпіяльнае значэнне для інтэрв'ю. Напрыклад, папытайце жанчыну, якая 

жыла на вѐсцы, што яна мае на ўвазе пад жорнамі
2
. Як гэта выкарыстоўваць? Якая была іх 

мэта?  

10. Перафразуйце і паўторна запытайцеся важныя пытанні па некалькі разоў, калі трэба, 

каб атрымаць поўны аб'ѐм інфармацыі, якім валодае інтэрв'юяваны.  

11. Калі вы не хочаце аднаслоўнага адказу, выражайце вашыя пытанні так, каб яны не 

маглі прадугледжваць просты адказ «так» або «не». Не пытайцеся: «Ці працавалі вы 

калгасніцай пасля вайны?" Спытайце замест гэтага: "Як гэта было, працаваць у калгасе 

пасля вайны?" Задавайце апісальныя пытанні, якія выклікаюць доўгія адказы, калі вы 

можаце. Высвятляйце не толькі тое, што чалавек зрабіў, але і тое, што думаў і адчуваў у 

адносінах да сваіх дзеянняў.  

12. Удакладніце дэталі, а пасля пераходзьце да наступнага пытання.  

13. Будзьце гнуткімі. Сачыце і падымайце перспектыўныя тэмы, якія прадстаўляюцца 

інтэрв'юяваным, нават калі гэтыя тэмы не знаходзяцца ў вашым накіравальным інтэрв'ю 

спісе. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Парнае каменнае кола, якое служыць для перамолвання ў муку пшаніцы ды іншага зерня. 
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Важныя дакументы для інтэрв’ю 

Біяграфічная анкета ці пашпарт інфарманта  

Біяграфічная анкета можа ўтрымліваць вельмі мала або шмат пытанняў, у 

залежнасці ад мэтаў праекта (гл. прыклад у Дадатку 1). Асабістыя дадзеныя вельмі 

карысныя і асабліва рэкамендуецца, калі інтэрв'ю з'яўляецца праектам па сямейнай 

гісторыі ці калі гэта інтэрв'ю перадаецца пасля ў архіў для далейшага выкарыстання. 

Анкета павінна ўтрымліваць інфармацыю, якая дапаможа навукоўцам зразумець, 

выкарыстаць і інтэрпрэтаваць інтэрв'ю. Акрамя імя інтэрв'юяванага, адраса, нумара 

тэлефона, даты і месца нараджэння, анкета можа папрасіць імѐны, даты нараджэння і даты 

смерці бацькоў, братоў і сясцѐр, сужэнцаў і дзяцей. Яна можа спытацца пра месцы 

пражывання, а таксама перамяшчэнні для атрымання адукацыі ці працы. Яна можа 

папрасіць пазначыць спецыяльныя навыкі, адзначыць сяброўства ў грамадскіх і 

палітычных арганізацыях. 

 

Анкета з дазволам выкарыстання 

Анкета з дазволам выкарыстання можа быць поўнай юрыдычных тэрмінаў, але 

большасці вусных гісторыкаў ўдалося знайсці форму, якая ім зручная. Такая анкета робіць 

зразумелым інтэрв'юяванаму, без сумневу, як інтэрв'ю будзе выкарыстоўвацца, зводзячы 

да мінімуму шанцы на непаразуменні. У дадатак да прапановы некаторай абароны, анкета 

дазволу на выкарыстанне таксама нагадвае вуснаму гісторыку, што інтэрв'юяваны дае нам 

прывілей выкарыстоўваць тое, што нам не належыць. Ёсць шмат версій такой анкеты. 

Прыклад глядзі ў Дадатку 2. Дазвол выкарыстання звычайна ўключае імя інтэрв'юяванага 

і яго подпіс, імя інтэрв'юера, дату, тэкст просьбы аб дазволе на выкарыстанне інтэрв'ю, 

імя асобы ці ўстановы, якая атрымоўвае дазвол, і мэтаў, для якіх інтэрв'ю будзе 

выкарыстоўвацца. Рэкамендуецца, каб школьныя праекты ўзгаднялі анкету дазволу з 

юрысконсультам школы. Калі гэтыя інтэрв'ю будуць архіваваны для далейшага 

выкарыстання, інтэрв'юеры павінны таксама падпісаць дазвол. Калі праект праходзіць у 

школе, дзе школьнікі хутчэй за ўсѐ непаўнагадовыя, то бацькі або апекуны павінны 

падпісаць гэты дакумент. 

 

Анкета па адсочванні хода інтэрв'ю 

У залежнасці ад мэтаў праекта і архіўных планаў, падборка дакументаў можа быць 

даволі сур'ѐзнай ці яна можа застацца простай. Нескладаная сістэма для адсочвання 

стадый у кожным інтэрв'ю накіравана на тое, каб захаваць справу для кожнага 

інтэрв'юяванага. Усе дакументы і копіі запісаў захоўваюцца там. Паслядоўнасць крокаў па 

адсочванні прагрэсу фіксуецца на пярэдняй частцы архіўнай справы і закончаныя крокі 

будуць пазначацца ў спецыяльнай табліцы, колькасць палѐў у якой вар’іруецца ад мэтаў 

захавальніка інтэрв’ю. 
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ПРАЦЭС ІНТЭРВ’Ю 

Даследаванне і падрыхтоўка 

• Вывучыце літаратуру, сведчанні, архіўныя матэрыялы, якія тычацца пытання / 

перыяда 

• Падрыхтуйце Вашу вобласць інтарэса: што з'яўляецца асабліва важным для 

вашага праекта? 

• Растлумачце мэты і задачы вуснагістарычнага інтэрв'ю: што вы чакаеце? 

• Дэтальна распрацуйце ці выбярыце форму інтэрв'ю, якое лепш за ўсѐ падыходзіць 

для вашых мэтаў 

 

Перад ІНТЭРВ’Ю 

• Пазнаѐмцеся з iнтэрв'юяваным, і дазвольце яму / ѐй пазнаѐміцца з вамі і праектам 

• Усталюйце атмасферу даверу і ўзаемаразумення з інтэрв'юяваным, што мае 

важнае значэнне для паспяховага інтэрв'ю. Будзьце паважлівы, нязмушаны і прыязны і 

знайдзіце правільны баланс паміж нефармальным і фармальным падыходамі. Звярніце 

ўвагу на культурныя асаблівасці 

• Растлумачце фармат і працэдуру інтэрв'ю, яго тэхнічную базу (напрыклад, 

наяўнасць камеры, дыктафона, неабходнасць выдалення пабочных асоб, прыбірання 

лішніх гукаў у пакоі) 

• Удакладніце пытанні аўтарскага права 

• Высветліце тэлефонныя нумары членаў сям'і / сяброў на выпадак надзвычайнай 

сітуацыі 

• Не пачынайце гаварыць пра гісторыю жыцця інтэрв'юяванага 

• Прызначце час інтэрв'ю 

 

ІНТЭРВ'Ю 

• Патэлефануйце інтэрв'юяванаму напярэдадні, каб пацвердзіць дамоўленую 

сустрэчу 

• Будзьце своечасова і не спяшайцеся да або падчас інтэрв'ю. Не плануйце ніякіх 

сустрэч на працягу некалькіх гадзін пасля пачатку інтэрв'ю 

• Звярніце ўвагу на знешнія фактары правядзення інтэрв'ю (вопратка, памяшканне, 

размяшчэнне і г.д.) 

• Пачніце з агучвання даты інтэрв'ю, імѐн інтэрв'юераў і інтэрв'юяванага, горада і 

краіны, дзе праводзіцца інтэрв'ю, пазначэння мовы інтэрв'ю 

• Прытрымлівайцеся схемы інтэрв'ю (напрыклад: напаўадкрыты тып біяграфічнага 

інтэрв'ю) 

• Не перапыняйце. Маўчанне або паўзы часта з'яўляюцца эфектыўнымі спосабамі 

атрымання інфармацыі 

• Замест таго, каб спытаць: "Ці Вы…", "Ці Вы маглі б", "Ці былі Вы", 

выкарыстоўвайце такія адкрытыя фармулѐўкі, як "Раскажыце мне пра" ці "Калі ласка, 

апішыце". Заахвочвайце інтэрв'юяванага казаць падрабязна ў наратыўным стылі, а таксама 

дзяліцца яго ці яе рэакцыяй на тое, што ѐн/яна бачыў/бачыла як сведка гісторыі. 

Пазбягайце пытанняў, якія складаюцца з некалькіх частак 

• Выкарыстоўвайце «тэхніку адчыненай дзверы" / "ўспрыняцця своеасаблівасцяў" 

• Задавайце асацыятыўныя пытанні 
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• Не каментуйце / супярэчце / папраўляйце інтэрв'юяванага падчас інтэрв'ю. Пры 

неабходнасці для ўдакладнення або ўласнага псіхалагічнага камфорту зрабіце гэта ў самай 

апошняй частцы інтэрв'ю. Не судзіце і не прэтэндуйце на ўсѐведанне 

• Пазбягайце гукавых сігналаў. Ківайце галавой, выкарыстоўвайце жэсты рук,  

падтрымлівайце зрокавы кантакт, што заахвоціць інтэрв'юяванага працягваць, і пакажа 

яму, што інтэрв'юер ўважліва і зацікаўлена слухае 

• Звярніце ўвагу на чуемыя гукі (звонку або ад iнтэрв'юяванага) і паспрабуйце 

спыніць іх 

• Закончыце інтэрв'ю цяперашнім часам і станоўчымі ўспамінамі – не пакідайце 

інтэрв'юяванага дзесьці ў мінулым. Дайце яму шанец прыйсці да завяршэння з пытаннем: 

"Ці ѐсць што-небудзь яшчэ, што Вы хацелі б распавесці?" 

• Не сыходзьце ў спешцы, дайце інтэрв'юяванаму час перагледзець інтэрв'ю. Калі 

неабходна, пераканайцеся, што ѐн/яна ў парадку і яшчэ лепш, калі сведка не застанецца ў 

адзіноце. Пакіньце свае кантактныя дадзеныя 

 

ПАСЛЯ ІНТЭРВ'Ю 

• Адразу пасля інтэрв'ю: складзіце пратакол (асяродак, атмасфера, цяжкасці) 

• Зрабіце копіі / алічбуйце і адпраўце інтэрв'юяванаму ў адным экзэмпляры 

• Зрабіце транскрыпцыю ў адпаведнасці з рэкамендацыямі па яе падрыхтоўцы 

• Абмяркуйце і ўсталюйце межы і працэдуры для інтэрпрэтацыі і прадстаўлення 

• Высветліце пытанні доступу, базы дадзеных і сустрэч з іншымі людзьмі, 

уцягнутымі ў падобную дзейнасць 

 

Нататкі інтэрв'юера на палях  

Як мага хутчэй пасля інтэрв'ю, інтэрв'юер павінен сесці і зрабіць нататкі ў 

арганізаваным парадку, перш чым час затуманіць дэталі. Нататкі з'яўляюцца чымсьці 

накшталт запісаў антраполага. У інтэрв'юера яны гавораць хто, што, калі і дзе. Яны 

дадаюць інфармацыю, якая дапаможа транскрыбатару ці вучоным у будучыні зразумець 

дадзенае інтэрв'ю. Калі праект праводзіцца ў школьным асяроддзі, для настаўнікаў або 

школьнікаў, неабходна стварыць анкету ў адпаведнасці з іх канкрэтнымі праектнымі 

патрэбамі і мэтамі, а таксама са здольнасцямі школьнікаў. 

Нават у сітуацыі экспедыцый, калі даследчык, так бы мовіць, ―палюе‖ на 

рэспандэнтаў, важна пастарацца папярэдне дамовіцца пра інтэрв’ю са сведкам, гэта 

палягчае задачу фіксацыі якаснага інтэрв’ю, якое адбываецца больш канфортна для 

рэспандэнта і інтэрв’юера. 

Для запісу інтэрв’ю лепш за ўсѐ выкарыстоўваць лічбавы дыктафон ці відэакамеру. 

Гэта дае магчымасць атрымаць запіс добрай якасці, нават без спецыяльнага мікрафону. 

Такое інтэрв’ю можна даволі лѐгка скапіраваць для выкарыстання на кампутар. У 

далейшым гэта значна спрашчае магчымасць падрыхтоўкі транскрыпцыі, размяшчэння 

такога файла ў інтэрнэце. 

Варта і важна працяваць кантакт паміж рэспандэнтам і інтэрв’юерам, калі гэта 

магчыма. Той факт, што рэспандэнт падзяліўся з Вамі важнымі момантамі са свайго 

жыцця, само па сабе выраз сімпатыі і добры падмурак для далейшых сустрэч. Заваяваны 

давер дазваляе падчас інтэрв’ю атрымаць адказы на пытанні са сферы інтымнай, ці са 

сферы ―табу‖. Гэта тычыцца таксама такіх тэмаў, пра якія доўгі час распавядаць 

рэспандэнту не было магчымасці, ці было небяспечна. 
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Дакладнае вызначэнне праблем у вашых інтэрв'ю 

Інтэрв'юяваны... 

1. баіцца запісваючага абсталявання. 

2. не верыць, што ѐн/яна мае нешта каштоўнае сказаць вам, і не разумее, чаму вы хочаце 

ўзяць у яго/яе інтэрв'ю. 

3. не памятае. 

4. мае шэраг гісторый у запасе, якія ѐн распрацаваў і выкарыстоўвае для размовы, амаль 

цалкам па сцэнары. Гэты інтэрв'юяваны не дазволіць вам адысці ад свайго сцэнара. 

5. не мае звычкі гаварыць яго ці яе гісторыю публічна, і трэба шмат угавораў і 

падмацаванняў. Гэты чалавек хоча пытанняў для разагрэву і больш пытанняў для працягу. 

6. не адчувае сябе камфортна гаварыць з вамі пра тэмы, якія вы маеце на ўвазе. 

Напрыклад, сціплая жанчына не можа адчуваць сябе камфортна пры размове з мужчынам 

аб вопыце родаў. 

7. ідзе па сюжэце, а не па пачатку-сярэдзіне-канцы мадэлі, якую вы маеце для інтэрв'ю. 

Успаміны маюць іншую форму, чым лінейны час, і вы павінны высветліць, як дазволіць 

наратару распавесці гэтыя ўспаміны такім чынам, каб гэта мела сэнс для абодвух: і 

апавядальніка, і слухача. 

8. баіцца даваць прыватную ці асабістую інфармацыю і, такім чынам, дае вам 

інфармацыю, якая будзе захоўваць яго ці яе публічную "маску". 

9. аддае перавагу або мае звычку дзяліцца гісторыямі з іншымі ў групе, а не распавядаць 

гісторыю без гледачоў. 

 

Інтэрв'юер ... 

1. занадта нервуецца, каб думаць спакойна і ясна пра тое, што сказаць далей. 

2. дэзарганізаваны. 

3. на самой справе не слухае, што інтэрв'юяваны спрабуе сказаць. 

4. мае чаканні таго, што ѐн ці яна хоча пачуць і зачынены для іншых напрамкаў пытанняў. 

5. паказвае сябе крытычным у адносінах для інтэрв'юяванага. 

6. паходзіць з іншай сацыяльнай або этнічнай групы, чым інтэрв'юяваны; і паводзіць сябе і 

кажа як на "замежнай мове" для рэспандэнта. 

 

Гук ... 

1. занадта слабы. 

2. змяшчае шум, які глушыць або змешвае галасы. 

3. кажуць адразу некалькі чалавек. 

4. скажоны. 

 

Пытанні для роздумаў пра ваша інтэрв'ю 

1. Як я выбіраю чалавека для інтэрв'ю? Ці былі людзі, у якіх я ўзяў інтэрв'ю правільнымі 

для майго даследавання? 

2. Як я падрыхтаваўся да інтэрв'ю? Ці рыхтаваўся я ў дастатковай меры? 

3. Што я выкарыстоўваў з абсталявання? Ці спрацавала гэта задавальняюча? Якія змены 

трэба зрабіць? 

4. Якія пытанні я задаваў? Якія пытанні працавалі добра? Якія не так добра? 
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5. Дзе я праводзіў інтэрв'ю? Што ў асяроддзі ўплывала на маѐ інтэрв'ю? Як? 

6. Ці хацеў гаварыць мой рэспандэнт? Як я заахвочваў яго гаварыць? Якія "маскі" мой 

інтэрв'юяваны апранаў? Ці адмаўляўся ѐн ад іх? 

7. Калі я казаў майму рэспандэнту пра мэту інтэрв'ю і як яно будзе выкарыстоўвацца? Ці 

мелі мае планы выкарыстоўваць інтэрв'ю значэнне для інтэрв'юяванага? 

8. Наколькі дакладныя былі ўспаміны майго рэспандэнта? 

9. Наколькі дакладным быў мой інтэрв'юяваны ў паведамленні сваіх успамінаў? Як я 

даведаўся? Ці важна гэта? 

10. Хто кантраляваў інтэрв'ю? Як? 

11. Як я адчуваў сябе ў час інтэрв'ю? 

12. Як мой рэспандэнт адчуваў сябе падчас інтэрв'ю? 

13. Ці было карысна і магчыма вярнуцца на дадатковае інтэрв'ю? 

14. Як гэтыя вынікі ўплываюць на мае першапачатковыя мэты? Ці трэба мне карэктаваць 

сваю даследчыцкую задуму? 

15. Калі я транскрыбую, ці буду я пісаць менавіта тое, што было сказана ці я буду 

пачынаць з лѐгкага рэдагавання з самага пачатку? Як я магу вырашыць, што пісаць, а што 

не пісаць? 

16. Як я магу гарантаваць, што транскрыпцыя з'яўляецца дакладнай? Як я магу 

гарантаваць, што транскрыпцыя паведамляе тое, што рэспандэнт хацеў сказаць? 

17. Хто валодае інтэрв'ю і мае права вырашаць, як будзе выкарыстоўвацца закончанае 

інтэрв'ю і транскрыпцыя? 

18. У наступны раз, што я буду рабіць гэтаксама? Што б я зрабіў па-іншаму? 

 

Апрацоўка вуснагістарычнага матэрыяла 

Апрацоўка інтэрв’ю для далейшага выкарыстання ў даследаваннях можа 

прадугледжваць транскрыпцыю, сегментацыю, індэксацыю інтэрв’ю, стварэнне да яго 

суправаджальных дакументаў (біяграфія, спіс паняццяў і інш.). 

Стварэнне транскрыпцыі з’яўляецца важнай часткай апрацоўкі інтэрв’ю. Уяўляе 

сабой фармалізавы тэкставы запіс гукавога інтэрв’ю. Не толькі слоў, але і экспрэсіі, 

выражанай рэспандэнтам. Для такой фіксацыі выкарыстоўваюцца спецыяльная сістэма 

пазначэнняў (гл. Дадатак 4), якой важна следаваць для ўніфікацыі выгляду ўспамінаў і 

разумення іх.  

 Пры правядзенні транскрыбавання неабходна дакладна перадаваць мову 

р.эспандэнта, не рабіць у  тэксце граматычнага рэдагавання, калі няма такой спецыяльнай 

мэты даследавання. Паузы, пазначаныя эмоцыі павінны супадаць з тымі, якія на самой 

справе былі праяўлены інтэрв’юяваным пры інтэрв’ю. Транскрыпцыя дазволіць прывесці 

ўспаміны да агульнага навукова-апрацаванага выгляду, падрыхтаваць для даследчыка 

максімальную колькасць дадзеных праз фіксацыю не толькі дакладнай мовы рэспандэнта, 

але і яго эмацыйнай рэакцыі ў ходзе інтэрв’ю. Пры транскрыпцыі ўлічваецца, што людзі 

гавораць не так як пішуць і што трэба старацца пазбягаць няправільных інтэрпрэтацый і 

маніпуляцый са словамі наратара. Калі ў размове самім рэспандэнтам прапушчаны словы, 

якія неабходныя для разумення сказа, то яны ўстаўляюцца ў квадратных дужках.  

Сегментацыя – працэс падзелу тэксту транскрыпцыі ўспаміна на сегменты 

(часткі) з мэтай іх прывязкі да адпаведнага моманту ў аўдыѐ- ці відэафайле інтэрв’ю для 

арганізацыі наступнай перапрацоўкі тэкста ў сегментах для падрыхтоўкі паняццяў для 
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індэксаў, каб забяспечыць магчымасць наступнага хуткага пошуку інфармацыі ўнутры 

самога інтэрв’ю і ўсяго масіва апрацавацных архіўных матэрыялаў. Адрэзкі, на якія 

дзеляцца інтэрв’ю, могуць быць рознымі і залежаць ад выбару даследчыка. Занадта 

кароткія патрабуюць вялікай падрыхтоўчай працы, а занадта вялікія пасля ўскладняюць 

пошук у межах іх. У інтэрнэт-праекце ―Беларускі архіў вуснай гісторыі‖, напрыклад, 

выкарыстоўваецца пахвілінная сегментацыя з заканчэннем на канцы сказа, каб думка 

рэспандэнта не абрывалася і лагічна выглядала, а сегменты мелі аптымальную 

працягласць для разумення і выкарыстання ў аналізе. У гэтым дапамагае праграма  f4, 

якая дае адпаведныя магчымасці. 

Індэксацыя – вылучэнне асноўных паняццяў у межах сегментаў інтэрв’ю для 

спецыяльных паказальнікаў, якія палягчаюць наступны пошук даследчыкамі інфармацыі ў 

інтэрв’ю. Гэта могуць быць тэмы, даты, імѐны, месцы і г.д. 

 

Аналіз вуснагістарычных інтэрв’ю 

Звычайна выкарыстоўваюцца два асноўных спосабы аналізу інтэрв’ю – 

рэканструктыўны і наратыўны.  

Рэканструктыўны метад пераважна зручны для аналіза біяграфічных інтэрв’ю. Пры 

ім аднаўляецца сітуацыя, сацыяльны кантэкст, дынаміка падзей на падставе аповяда.  

Наратыўны метад – якасны аналіз матэрыяла наратыўнага інтэрв’ю (біяграфічнага ці 

тэматычнага). Існуе два асноўных вымярэнні пры такім аналізе: катэгарыяльны і змястоўны.  

Катэгарыяльны прадугледжвае разбіўку тэкста ці некалькіх тэкстаў ад розных 

рэспандэнтаў на секцыі, аднясенне асобных частак ці слоў да пэўных катэгорый і іх 

аналіз. Карысны, калі даследчыкаў цікавяць праблемы ці феномены, уласцівыя пэўным 

групам людзей. 

Змястоўны падыход разглядае жыццѐвую гісторыю як цэлае, кожная частка тэкста 

інтэрпрэтуецца ў кантэксце іншых частак. Падыходзіць, калі даследуецца асоба як цэлае, 

яе развіццѐ.  
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Арганізацыя і правядзенне вусна-гістарычнага праекта 

Паслядоўнасць вуснагістарычнага даследавання: 

1. Сфармулюйце цэнтральнае пытанне ці праблему. 

2. Плануйце праект. Разгледзьце такія пытанні як канчатковы прадукт, бюджэт, 

публічнасць, ацэнка кадраў, абсталявання і часовыя межы. 

3. Правядзіце папярэдняе даследаванне. 

4. Зрабіце інтэрв'ю. 

5. Апрацуйце інтэрв'ю. 

6. Ацаніце даследаванне і інтэрв'ю, і вярніцеся назад на 

Крок 1 або пераходзьце да Крока 7. 

7. Арганізуйце і прадстаўце вынікі. 

8. Захоўвайце матэрыялы згодна архіўным прынцыпам. 

 

Ніжэй прачытайце некаторыя асноўныя прынцыпы і прапановы. Вы можаце 

зрабіць свой праект складаным ці простым. Выбірайце самі. Выкарыстоўвайце 

толькі тое, што вам трэба для дасягнення мэтаў вашага праекта. 

 

Пры наяўнасці ідэі для правядзення вуснагістарычнага праекта 

 Ці гэтая ідэя значная і наватарская? Ці праект зробіць унѐсак ў раскрыццѐ 

новых аспектаў? 

 Праверце інтэрнэт і даследчыцкую літаратуру на прадмет падобных 

праектаў 

 Зразумела сфармулюйце чаму вы верыце ў важнасць задумы 

 Выкладзіце дакладна даследчыцкую задачу 

 Выразіце хто будзе зацікаўлены ў выніках і што вы чакаеце дасягнуць 

прэзентуючы іх  

 Запішыце канспектыўна вашу ідэю і абмяркуйце яе з калегамі для 

далейшага развіцця  

 

 Што дадае каштоўнага выкарыстанне вуснай гісторыі ў параўнанні з іншымі 

метадамі?  

 Зрабіце спіс пытанняў, якія не могуць быць адказаныя з дапамогай іншых 

метадаў 

 Пашукайце пры дапамозе ―мазгавога штурма‖ аргументы супраць 

выкарыстання вуснай гісторыі і абвергніце іх 

 

 Ці з’яўляецца задума выканальнай?  

 Дайце ацэнку магчымым рэсурсам (людзі, час, грошы) і матывацыю вашай 

каманды 

 Упэўніцеся, што рэспандэнтаў магчыма знайсці 

 

Напішыце рэзюме (1/2 старонкі) адказваючы на гэтыя і базавыя пытанні хто, дзе 

чаму, калі, як. Прадстаўце яго вашай камандзе (і калі неабходна тым, хто прымае 

рашэнне ў вашай арганізацыі),  каб вырашыць працягваць ці не... 
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Напісанне канцэпцыі праекта 

 Пераканаўчае апісанне праекта неабходна для пошуку фінансавання 

 Коратка апішыце кантэкст вашага праекта, яго значнасць і мэты, патлумачце 

выбар фармата вынікаў 

 Гістарычны кантэкст і сучаснае становішча спраў у даследаванні гэтай тэмы  

 Працоўны кантэкст, папярэднія вопыты і даследаванні на яго падставе  

 Даследчыцкія пытанні 

 Важнасць праекта для даследвання і/ці грамадскага дыскурсу 

 Мэтавыя групы і вынікі праекту 

 

 Патлумачце як вы збіраецеся працягваць працу   

 Выбар метадаў, роля вуснай гісторыі 

 Выбарка інтэрв’юяваных, тып і паслядоўнасць інтэрв’ю 

 Ацэначны метад 

 Планаваныя вынікі 

 Працоўны план 

 Арганізацыя каманды (ролі) 

 

 Складзіце спіс патрэбных рэсурсаў  

 Бюджэт і фінансавы план 

 Тэхнічныя дэталі 

 

 Будзьце адкрытыя да прыняцця ключавых абавязкаў і патлумачце як 

абмяжоўваць рызыкі  
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Аспекты бюджэту 
 

Людзі 

 Каардынацыя 

 Папярэдняе даследаванне 

 Інтэрв’юеры 

 Транскрыпцыя 

 Эвалюацыя 

 Рэдактаванне матэрыялу 

 Прэзентацыя 

 

Рэчы 

 Транспартныя выдаткі 

 Абсталяванне 

 Праграмнае забеспячэнне 

 Макет выдання 

 Публічныя мерапрыемствы 

 Рэдактура 

 Друкаванне прадукцыі 

 

 

 

Важна!!! 

Заўсѐды ўраўнаважвайце вашыя мэты з вашымі рэсурсамі! 

Будзьце рэалістычнымі пры ацэнцы межаў валанцерскай працы!  

 

 

 

Крытэры ацэнкі выснагістарычнага праекта 

 Зразумелыя даследчыцкія пытанні і рэалістычныя задумы 

  Пераканаўчая першая вуснагістарычная мадэль 

  Даступнасць і стабільнасць атрыманых вынікаў  
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Формы прэзентацыі вынікаў праекта 

 Публікацыя 

 Дакументальны фільм 

 Інтэрнэт-старонка з відэа 

 Вытрымкі з інтэрв’ю на выставах 

 Тэатральнае прадстаўленне 

 

Увага!!! 

 Не прадстаўляйце вытрымкі без іх кантэксту 

 Не ўпускайце сітуацыю інтэрв’ю 

 Забяспечвайце магчымасці доступа да большай часткі матэрыяла 

 Звяртайце ўвагу на мультыперспектыўнасць 

 Не пазбягайце супярэчнасцяў 

 Прэзентуйце розныя перспектывы і тэмы 

 

Спіс-напамін па вуснай гісторыі 

1. Выбярыце мэты вашага даследавання і вызначыце, ці можа вусная гісторыя дапамагчы вам 

дасягнуць іх. Вы можаце ўявіць, што вашыя мэты зменяцца. Тым не менш, засяродзьцеся на 

гэтым. 

2. Правядзіце папярэдняе даследаванне з выкарыстаннем нейкіх іншых крыніц акрамя вусных. 

3. Вызначыце вашу выбарку насельніцтва. Як вы будзеце выбіраць людзей, якіх вы будзеце 

інтэрв'юяваць? Звяжыцеся з патэнцыйнымі рэспандэнтамі, апішыце ваш праект і папрасіце пра 

дапамогу. 

4. Збярыце ваша абсталяванне, якое адпавядае вашым мэтам. Даследуйце і выбярыце від запісу, 

які вам неабходна зрабіць, а пасля выбярыце абсталяванне сыходзячы з мэтаў наступнага 

выкарыстання. Напрыклад, ці патрэбна якасць неабходная для радыѐвяшчання? Ці спатрэбіцца 

даўгачасовае захоўванне? Што вы можаце сабе дазволіць? 

5. Выкарыстоўвайце знешні мікрафон для паляпшэння якасці гучання. Гэта таксама адносіцца да 

відэа. 

6. Праверце сваѐ абсталяванне загадзя і даведайцеся, як яно працуе ў розных умовах. 

Папрактыкуйцеся ў выкарыстанні вашага абсталявання, перш чым ісці на рэальнае інтэрв'ю. 

7. Не забудзьцеся ўзяць на інтэрв’ю неабходнае тэхнічнае і дакументальнае забеспячэнне, у тым 

ліку батарэйкі для дыктафона ці відэакамеры. 

8. Складзіце спіс тэм або пытанняў. 

9. Папрактыкуйце інтэрв'юяванне. 

10. Зрабіце персанальны спіс пытанняў, якія вы павінны памятаць: што рабіць да, падчас і пасля 

інтэрв'ю. 

11. Праверце ці актуальна ваша сустрэча за дзень або два да інтэрв'ю. 

12. У дзень інтэрв'ю плануйце дадатковы час, каб дабрацца туды. 

13. Праводзьце інтэрв'ю і запіс у ціхім месцы. Пры настройцы паслухайце на імгненне. Зрабіце 

рэгуліроўкі. Такія як спыненне маятніка на гадзінніку, выдаленне сабакі, якая для запісу занадта 

шумна жуе, закрыццѐ дзвярэй, каб пазбегнуць шумоў з вуліцы. 

14. Пераканайцеся, што інтэрв'юяваны разумее мэту інтэрв'ю і як вы збіраецеся яго 

выкарыстоўваць, што гэта не прыватная размова. 
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15. Пачынайце кожны запіс са згадкі пра тое каго, што, калі і дзе вы інтэрв'юіруеце. 

16. Слухайце актыўна і ўважліва. 

17. Кажыце па адным. 

18. Дазвольце маўчанне. Дайце інтэрв'юяванаму час падумаць. Маўчанне будзе працаваць на вас. 

19. Задавайце адно пытанне за раз. 

20. Распытайце па бягучым пытанні цалкам, перш чым пераходзіць да наступнага. 

21. Звычайна задаюць пытанні дастаткова адкрытыя, каб атрымаць апавядальныя адказы, калі вы 

не шукаеце канкрэтных кароткіх адказаў па "фактах". 

22. Пачніце з менш глыбокіх пытанняў. 

23. Задайце больш дэтальныя пытанні пазней у інтэрв'ю. 

24. Закончыце інтэрв'ю лѐгкай гутаркай. Не пакідайце інтэрв'юяванага рэзка пасля інтэнсіўнага 

інтэрв'ю. 

25. Будзьце дасведчаным і адчувальным да псіхалагічнай напругі ў працы падчас інтэрв'ю. 

26. Абмяжуйце інтэрв'ю адной-двума гадзінамі працягласці, у залежнасці ад узроўню стомленасці 

вас і вашага інтэрв'юяванага. 

27. Агулам, не варта разлічваць на фотаздымкі для структуравання вашых інтэрв'ю, але вы 

можаце выкарыстоўваць іх у якасці зыходнай падказкі. Насіце з сабой вялікія канверты для  

пазычэння і маркіроўкі такіх артэфактаў, як фатаграфіі. 

28. Падпісывайце і нумеруйце ўсе запісы адразу. 

29. Вазьміце ў інтэрв'юяванага подпіс на анкеце дазволу выкарыстання інтэрв'ю, перш чым 

сыдзеце, ці адпраўце інтэрв'юяванаму транскрыпцыю для карэкцыі, перш чым анкета дазволу 

выкарыстання будзе падпісаная. 

30. Пасля інтэрв'ю зрабіце нататкі пра яго асаблівасці. 

31. Напішыце ліст з удзячнасцю. 

32. Майце сістэму этыкетак і архівавання ўсяго матэрыяла. Выкарыстоўвайце яе. 

33. Скапіруйце і апрацуйце пазычаныя фотаздымкі адразу. Вярніце арыгіналы, транспартуйце іх у 

жорсткіх кардоннных канвертах. Зрабіце копіі запісаў, датычных інтэрв’ю. 

34. Скапіруйце кожнае інтэрв'ю. Захоўвайце арыгінал у асобным месцы і выкарыстоўвайце толькі 

дублікат. 

35. Транскрыбуйце і/ці індэксуйце запіс. Зрабіце парадак дадавання ў нумарах запісаў і 

транскрыпцый. Зрабіце копіі ўсіх прац. Захоўвайце іх асобна. 

36. Аналізуйце інтэрв'ю. Правярайце факты. Параўноўвайце вашыя вынікі з вашай даследчыцкай 

задумай. Ці атрымалі вы тое, што вам было трэба? Якія яшчэ пытанні, удакладненні ў вашым 

метадзе прапанавалі вынікі інтэрв'ю? 

37. Вярніцеся для дадатковага інтэрв'ю, калі гэта неабходна. 

38. Калі вы так вырашыце, дайце інтэрв'юяванаму копію запісу або транскрыпцыі. Запытайцеся 

пра выпраўленні ў транскрыпцыі і падпісанне анкеты з дазволам выкарыстання. 

39. Прыміце меры для доўгатэрміновага захоўвання. 
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Замест заключэння 

Проста зрабіце гэта! 

У нас ва ўсіх ѐсць гісторыі для апавядання, якія мы пражылі і хочам выплеснуць вонкі. Мы 

даем нашаму вопыту ўпарадкаванне. Мы арганізуем ўспаміны з нашага жыцця ў гісторыі. 

Вусная гісторыя слухае такія апавяданні. Гісторыкі, нарэшце, прызналі, што паўсядзѐнныя 

ўспаміны звычайных людзей, а не толькі багатых і знакамітых, маюць гістарычнае значэнне. Калі 

мы не сабярэм і захаваем гэтыя ўспаміны, такія гісторыі, то ў адзін цудоўны дзень яны знікнуць 

назаўжды. 

Вашы аповяды і гісторыі людзей вакол вас унікальныя, каштоўныя скарбы для вашай сям'і 

і вашага супольнасці. Вы і чальцы вашай сям'і можаце захаваць незапісаную гісторыю сям'і, 

выкарыстоўваючы метады вуснай гісторыі. Таксама вы і ваша супольнасць можа адкрыць і 

захаваць няпісаную гісторыю вялікіх і малых людзей. Вусная гісторыя настолькі гнуткая, што 

людзі ўсіх узростаў могуць адаптаваць метады запытвання і слухання, каб стварыць і даведацца 

пра гісторыю і гістарычныя наратывы. 

Як дзверы ў свет вуснай гісторыі, спадзяемся папярэднія старонкі далі асноўныя 

прапановы па зборы і захаванні каштоўнага вуснага скарбу вакол вас, каб ўзбагаціць вас і 

будучыя пакаленні. 

Многія людзі праяўляюць занепакоенасць з нагоды як "рабіць гэта правільна", але яны 

таксама прызнаюць, што мець запісаны голас лепш, чым наогул нічога. Так яны спрабуюць 

правесці простае інтэрв'ю, проста размаўляючы з кімсьці на працягу гадзіны. Праз зесяць гадоў 

такія людзі ўдзячныя, што яны зрабілі намаганне, а тыя, хто не ... ну, у іх ѐсць шкадаванне. 

Мы спадзяемся, што гэтыя старонкі заахвоцяць вас знайсці час і прыкласці намаганні!  

 

ПОСПЕХУ! 
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Дадаткі 

Дадатак 1 

Інтэрнет-праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” 

Пашпарт інфарманта: 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку________________________________________________________________ 

 

2.  Дзявочае прозвішча _______________________  3. Дата нараджэння _______________________ 

 

4. Узрост на момант правядзення інтэрв'ю _______ 5. Нацыянальнасць______________________________ 

 

6. Месца нараджэння _________________________________________________________________________ 

 

7. Цяперашняе месца пражывання ______________________________________________________________ 

 

8. З якога часу жыве ў Беларусі (з нараджэння, з даваеннага, з вайны, з пасляваеннага, інш.)____________ 

 

9. Жыхар Заходняй ці Усходняй Беларусі?________________________________________________________ 

 

10. Жыхар гарадзкой ці сельскай мясцовасці?_____________________________________________________ 

 

11. Месца(ы) пражывання (у выпадку пераезду ўказаць год падзеі, месца і коратка 

прычыну)___________________________________________________________________________________ 

 

12. Бацькі інфарманта (сяляне, рабочыя, служачыя і інш.) __________________________________________ 

 

13. Колькі дзяцей было ў сям'і бацькоў 

інфарманта?__________________________________________________________________________ 

 

14. Веравызнанне (праваслаўнае, каталіцкае і інш.)________________________________________________ 

 

15. Адукацыя________________________________________________________________________________ 

 

16. Да якой сацыяльнай групы адносілі сябе (селянін, рабочы, служачы і інш.)_________________________ 

 

17. Месца(ы) працы з датамі ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

18. Удзельнік Другой сусветнай вайны? (так/не) У якасці каго?______________________________________ 

 

19. Ці з'яўляўся чальцам палітычнай ці грамадскай арганізацыі/партыі)? (так/не) З якога 

часу?____________ 

 

20. Мова, на якой размаўляе пастаянна: (беларуская, руская ці інш.)__________________________________ 

 

21. Ці мае дзяцей? (так/не) Колькі? ______________ 

 

22. Знаѐмства з магчымымі сведкамі? (так/не) ____________________________________________________ 
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23. Іншыя удзельнікі інтэрв’ю (прозвішчы , адносіны да рэспандэнта) ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

24. Назвы і прозвішчы, што сустрэліся ў інтэрв’ю _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Месца ________________________________     Дата______________  Інтэрв’юер_______________________ 
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Дадатак 2 

Інтэрнет-праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” 

Дазвол на выкарыстанне 

Пагадненне 1 

Я, _________________________________________________________, удзельнік інтэрв’ю,                                

                    (прозвішча, імя, імя па бацьку) 

запісанага ____________________________ для праекта_____________________________________ 

                                           (дата)  

 (далей __________). Я разумею, што мэта гэтага праекта збіраць аўдыѐ- і відэафайлы з успамінамі 

сведкаў часу, а таксама суправаджаючыя дакументальныя матэрыялы (фатаздымкі, рукапісы, 

артэфакты), якія могуць быць размешчаны ў архіўнай калекцыі __________________. Я даю 

________________ дазвол на права ўласнасці на дадзенае інтэрв’ю з датычнымі яго матэрыяламі. 

Гэты прадукт з маім удзелам можа быць выкарыстаны для некамерцыйных даследчыцкіх і 

адукацыйных мэтаў: для розных публікацый, выстаў і прэзентацый у інтэрнеце.  

Я  пагаджаюся, што  _______________ можа выкарыстоўваць маѐ імя, відэа, фота і іншае, 

заявы і прайграванне голасу з сабранага падчас інтэрв’ю матэрыялу без дадатковага ўзгаднення са 

мной. 

 

Падпісана (Інтэрв’юемы): 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________ 

 

 

Подпіс (Інтэрв’юер): 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________  

Дата:_____________________ 
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Пагадненне 2 

 

Я, ________________________________________________________________, удзельнік інтэрв’ю,  

(прозвішча, імя, імя па бацьку) 

запісанага ________________________________ для праекта  ________________________________ 

(дата)  

(далей ______________________). Я разумею, што мэта гэтага праекта збіраць аўдыѐ- і відэафайлы 

з успамінамі сведкаў часу, а таксама суправаджаючыя дакументальныя матэрыялы (фатаздымкі, 

рукапісы, артэфакты), якія могуць быць размешчаны ў архіўнай калекцыі __________________. Я 

даю ____________________ дазвол на права ўласнасці на дадзенае інтэрв’ю з датычнымі яго 

матэрыяламі. Гэты прадукт з маім удзелам можа быць выкарыстаны для некамерцыйных 

даследчыцкіх і адукацыйных мэтаў: для розных публікацый, выстаў і прэзентацый у інтэрнеце.   

Я  пагаджаюся, што  _________________ можа выкарыстоўваць маѐ відэа, фота і іншае, 

заявы і прайграванне голасу з сабранага падчас інтэрв’ю матэрыялу без дадатковага ўзгаднення са 

мной на ўмовах захавання ананімнасці. 

 

 

Падпісана (Інтэрв’юемы): 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________ 

 

 

Подпіс (Інтэрв’юер) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________ 
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Пагадненне 3 

 

Я, _________________________________________________________________, удзельнік інтэрв’ю,  

(прозвішча, імя, імя па бацьку) 

запісанага ________________________________ для праекта ________________________________ 

(дата)  

 (далей ________________). Я разумею, што мэта гэтага праекта збіраць аўдыѐ- і відэафайлы з 

успамінамі сведкаў часу, а таксама суправаджаючыя дакументальныя матэрыялы (фатаздымкі, 

рукапісы, артэфакты), якія могуць быць размешчаны ў архіўнай калекцыі ____________. Я даю 

_________________ дазвол на права ўласнасці на дадзенае інтэрв’ю з датычнымі яго матэрыяламі. 

Гэты прадукт з маім удзелам можа быць выкарыстаны для некамерцыйных даследчыцкіх і 

адукацыйных мэтаў: для розных публікацый, выстаў і прэзентацый у інтэрнеце.  

Я  пагаджаюся, што _____________ можа выкарыстоўваць маѐ відэа, фота і іншае, заявы і 

прайграванне голасу з сабранага падчас інтэрв’ю матэрыялу без дадатковага ўзгаднення са мной 

на ўмовах захавання ананімнасці.  Аднак я  абмяжоўваю права выкарыстання маіх успамінаў. 

Доступ магчымы толькі для 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.   

Поўны доступ ____________ можа быць ажыццяўляцца ______________________. 

                                                                                                           (з якой даты) 

 

 

Падпісана (Інтэрв’юемы): 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________ 

 

 

Подпіс (Інтэрв’юер) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку друкаванымі літарамі:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрас:_______________________________________________________________________________ 

Тэлефон:_____________________________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________           

Дата:___________________________ 
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Дадатак 3 

Прыклад апытальніка для інтэрв’ю са сведкамі Другой сусветнай вайны 

(Складальніца: Алеся Белановіч) 

 

Происхождение, Семья, Детство 

1. Где и когда Вы родились и выросли? 

2. Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье: сколько человек было в Вашей семье? 

3. Какие политические взгляды были у Ваших родителей? Совпадали ли они с Вашими 

взглядами? 

4. Какое Вы получили образование до войны? 

5. Было ли Ваше воспитание религиозным? Какого Вы вероисповедания? 

6. Самое яркое впечатление Вашего детства? 

7. О чѐм Вы мечтали в детстве? 

8. Как Вы любили проводить своѐ свободное время? 

9. Кто был Ваш лучший друг в детстве? Как сложилась его судьба? 

10. Помните ли Вы свою первую учительницу? первую любовь? 

 

Довоенный период 

1. Расскажите, пожалуйста, о Вашей жизни перед началом войны. Что Вы знали о 

политической ситуации в Европе? 

2. Что Вы знали о Германии и о политической ситуации в этой стране? 

3. Какое у Вас было мнение о Германии? 

4. Что Вы знали о сталинских репрессиях и лагерной системе в СССР? 

5. Что Вы услышали про нападение Германии на Польшу? 

6. Где и как Вы узнали о нападении Германии на Советский Союз? 

7. Предполагали ли Вы, что может начаться война? 

8. Сохранились ли у Вас какие-либо свидетельства о начале войны 

 

Оккупация в Беларуси 

1. Где Вы находились во время войны? 

2. Сколько лет Вам было на тот период? 

3. Опишите, пожалуйста, повседневную жизнь под оккупацией. 

4. Какими были условия жизни: еда, одежда, бытовые условия? 

5. Какими были отношения между местными жителями? 

6. Что Вы можете рассказать о политике нацистов по отношению к местному населению?  

7. Как до войны относились к психически больным людям? после войны? 

8. Оказывалась ли Вам во время войны медицинская помощь? 

9. Что было для Вас самым тяжѐлым во время оккупации? 

10. Что Вам помогло выжить? 

 

Освобождение 

1. Расскажите, пожалуйста, о Вашем освобождении. Кто освободил Вас? 

2. Как происходило освобождение? Какие чувства Вы испытали? 

3. Как повлияла война на Ваше здоровье? 

4. Кто заботился о Вас после освобождения? 

5. Как Вы адаптировались к мирной жизни? 
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6. Как относились к Вам потом в СССР? 

7. Как сложилась Ваша дальнейшая жизнь в СССР? 

8. Возникали ли у Вас трудности, связанные с Вашим прошлым? Какие? 

 

Жизнь после войны 

1. Где Вы жили после войны? 

2. Кто и чем помогал Вам после войны? 

3. Чем Вы занимались в послевоенные годы? 

4. Какие трудности были при поиске работы и жилья? 

5. Оказывало ли государство какую-либо поддержку и помощь? 

 

1991 год - современный период 

1. Как распад СССР повлиял на Вашу жизнь? 

2. Как государство относилось к Вашим проблемам? 

3. Рассказываете ли Вы своим детям и внукам о войне? 

4. Что означают для Вас воспоминания о войне? 

5. Изменилось ли Ваше отношение к Германии и немцам? 

6. Существует ли у Вас потребность говорить о Вашем прошлом? С кем Вы можете говорить 

об этом? 
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Дадатак 4 

 

Інтэрнет-праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” 

Узор спецыяльных пазначэнняў у тэксце транскрыпцыі 

 

[...] – пропуск у тэксце інтэрв’ю, у тым ліку калі паведамляецца інфармацыя асабістага кшталту, 

не для шырога распаўсюджання, такая як тэлефон, дакладнае месца жыхарства рэспандэнта і г.д. 

... – абарванне слова ці сказа рэспандэнтам. 

[---] – працяглае маўчанне, пажадана адзначыць колькі секунд. 

(???) – тэкст незразумелы. 

(?) – неўпэўненая тракскрыпцыя. 

[х] – перапынак па жаданні рэспандэнта ці інтэрв’юера ці канец часткі запісу. 

[Тэкст]  – упісанне невербальных рухаў ці каментароў да недаказанага тэксту 
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Дадатак 5 

Прыклад праграмы двухдзѐннага семінара 

“Вусная гісторыя і лакальная культура” 

Месца, дата 

Праводзяць: 

Імке Хансэн, Германія, Гамбург, 

Ірына Кашталян 

 

Што? Метады Працягласць 

Уводная частка   

Прадстаўленне і знаѐмства Кола ўдзельнікаў 35 хв. 

Прадстаўленне праграмы Прамова 

 

10 хв. 

Блок I:  

Мясцовая/сельская супольнасць і 

камунікацыя 

  

Вызначэнне тэрміна 

Сельская/мясцовая супольнасць 

 

Праца ў малых групах, запаўненне 

фліпчарта 

15 хв. 

Прэзентацыя вынікаў Прадстаўленне вынікаў працы кожнай 

групы, пытанні і адказы на пытанні 

пасля выступлення кожнай групы 

45 хв. 

Развіццѐ мясцовай супольнасці патрабуе 

камунікацыі 

Інтэрактыўны даклад 15 хв. 

Асновы камунікатыўнай тэорыі 

 

Прэзентацыя з прыкладамі 

(інтэрактыўна), 

3 прыклады ў групе 

 

10 хв. 

Адрозненне чатырох бакоў адной навіны 

 

Праца ў малых групах  10 хв. 

Прадстаўленне Прэзентацыя ў групе 20 хв. 

Як узнікаюць канфлікты Інтэрактыўная прэзентацыя 

 

35 хв.  

Блок II: Мясцовая супольнасць і гісторыя   

Гісторыя ў вѐсцы Інтэрактыўная прэзентацыя 

 

15 хв. 

Гісторыі пра вѐску Самастойная праца, прадстаўленне і 

дыскусія ў малых групах 

15 хв. + 

30 хв.  

 Прадстаўленне выбранай гісторыі ўсѐй 

групе 

30 хв. 

Асновы наратыва Дыскусія 30 хв. 

Блок III: Oral History-Вусная гісторыя   

Што такое вусная гісторыя? Power Point Даклад  15 хв. 

Аснова I: Слухаць   

Якасна слухаць Вернісаж з дыскусіяй, стварэнне 

праверачнага спіса 

20 хв. 

Проба слухання Праца ў групах 10 хв. 
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Падвядзенне вынікаў пробы слухання Дыскусія з сумесным фармуляваннем 

кантрольнага спісу на фліпчарце 

 

25 хв. 

Вітанне, пытанні, думкі. Рэфлексія першага дня 

семінара 

 25 хв. 

Вусна-гістарычнае інтэрв’ю  20 хв. 

Аснова II. Пытанні   

Уводзіны ў тэматыку пытанняў Праца ў малых групах 

 

15 хв.  

  

Вучыцца задаваць пытанні Дыскусія, стварэнне спісу на 

фліпчарце 

 

10 хв. 

Пытанні ў біяграфічным інтэрв’ю Праца ў малых групах з фліпчартам, з 

далейшай прэзентацыяй вынікаў 

 

20 хв. 

Падвядзенне вынікаў 

З чаго складаецца інтэрв’ю? 

 

Дыскусія, пытані да трэнерак 20 хв. 

Блок IV: Арганізацыя і правядзенне вусна-

гістарычнага праекта 

Iнтэрактыўная Power Point 

прэзентацыя, падрабязнае 

абмеркаванне фаз інтэрв’ю 

90 хв.  

Гульня-планаванне праекта па вуснай гісторыі Праца ў малых групах  20 хв. 

Абмеркаванне гульні Прэзентацыя і дыскусія 45 хв. 

Эвалюацыя/Падвядзенне вынікаў Індывідуальная праца з карткамі 15 хв. 
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Слоўнічак 

Вусная гісторыя – накірунак у гуманітарных навуках, які даследуе як мінулае, так і 

асаблівасці сацыяльнай памяці пра яго шляхам запісу, архівізацыі і аналіза інтэрв’ю са сведкамі 

і/або ўдзельнікамі мінулых падзеяў. Важным кампанентам з’яўляецца наступная інтэрпрэтацыя 

вуснай крыніцы даследчыкам. 

Дакументы суправаджальныя – апытальнікі, анкеты, біяграфіі, транскрыпцыі, спісы 

паняццяў, фотаздымкі рэспандэнта, лічбавыя копіі дакументаў асабістага паходжання, што даюць 

магчымасць інтэрпрэтацыі інтэрв’ю. 

Індэксацыя – вылучэнне асноўных паняццяў у межах сегментаў інтэрв’ю для 

паказальнікаў.  

Інтэрв’ю (вусны ўспамін) – размова інтэрв’юера са сведкай часу, дзе задаюцца пытанні з 

мэтай атрымання інфармацыі пра гістарычныя падзеі, якія закранулі асабістае жыццѐ рэспандэнта 

ў прамой і ўскоснай формах.   

Інтэрв’юер (карэспандэнт) – асоба, якая праводзіла інтэрв’ю. 

Інтэрв’юяваны (сведка часу, інфарматар, суразмоўца, рэспандэнт, наратар) – асоба, з 

якой праводзяць інтэрв’ю, першасная крыніца інфармацыі пра падзеі мінулага.    

Сегментацыя – працэс падзелу тэкставага файлу транскрыпцыі на сегменты (часткі) з 

прывязкай да адпаведных ім па гучанні момантаў у аўдыѐ- ці відэафайлах інтэрв’ю.  

Транскрыпцыя – фармалізаваны тэкставы запіс гукавога зместу інтэрв’ю. З дапамогай 

спецыяльнай сістэмы пазначэнняў для фіксацыі эмоцыі рэспандэнта.  

Транскрыбатар – той, хто робіць транскрыпцыю. 
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Спіс літаратуры і рэсурсаў 

 

Асноўная літаратура:  

 

Грінченко Г. Усна історія – теорія, метод, джерело / / Невігадане: Усні історії остарбайтерів / 

Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Х., 2004. – С. 10-32 / / 

http://keui.univer.kharkov.ua/oral_history/grinchenko_publ_1.html 

 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. — СПб., 2006. 

 

Лоскутова М. В. Устная история: методические рекомендации по проведению исследования. – 

СПб., 2002.  

 

Лукина М. Технология интервью: учеб. пособие для вузов. – М., 2003.  

 

Методические указания по проведению исследований по устной истории. 24.02.05. Сост. А.И. 

Филюшкин // http://www.nashpolytech.ru/index.php?id=73 

 

Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. 

М., 2008 г. // www.hse.ru/1Орлов_ИБ_Cоветская%20повседневность.doc 

 

Прынз Г. Вусная гісторыя // Беларускі Гістарычны Агляд. – 2000. – Т.7. – Сш.2(13). – С. 416-448.   

Раманава І., Махоўская І. Мiр: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары. – Вільня, 2009. 

Смалянчук А. Апалогія вуснай гісторыі // Гістарычны альманах. Том 9. 2003. С. 188-202. 

Схід-Захід. Випуск 11-12 Історико-культурологічний збірник.  Усна історія в соціально-

гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та 

Гелінади Грінченко. – Харків, 2008. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Szikz/2008_11_12/index.html 

Томпсон, П. Устная история. Голос прошлого. – М., 2003.  

 

Україна Модерна. 2007, № 11 (прысвечаны вуснай гісторыі).  

http://www.uamoderna.com/arkhiv/44-menuprochasopys/archivzhurnalu/11/46-11 

 

У пошуках гісторыі. Склад.: А. І. Калістратава, А. У. Радзевіч. – Мн., 2011. 

 

Устная история в Карелии: сборник научных статей и источников. Вып. I. Науч. ред. А. В. 

Голубев, А. Ю. Осипов. – Петрозаводск, 2006. http://oralhist.karelia.ru/Libr/almanach_1.pdf 

 

Устная история в Карелии:  Вып. IV.  Карелия и Беларусь:  повседневная жизнь и культурные 

практики населения в 1930—1950-е гг. Сост. и науч.  ред.  И. Р. Такала, А. В. Голубев,  И. Н. 

Романова,  И. С. Маховская. – Петрозаводск, 2008. http://oralhist.karelia.ru/Libr/almanach_4.pdf 

 

Хрестоматия по устной истории. Под ред. М. В. Лоскутовой. – СПб., 2003.  

 

http://keui.univer.kharkov.ua/oral_history/grinchenko_publ_1.html
http://www.nashpolytech.ru/index.php?id=73
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http://oralhist.karelia.ru/Libr/almanach_4.pdf
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Дадатковая: 

Беларуская міфалогія. Уклад. У. А. Васілевіч. Мн., 2001. 

Крук Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. Мн., 2011.  

Кулагін A. M. Каталіцкія храмы на Беларусі: энцыклапедычны даведнік. – Мн., 2001. 

Ён жа. Праваслаўныя храмы на Беларусі: энцыклапедычны даведнік. – Мн., 2001. 

Памяць. Гісторыка-дакументальныя хроніки гарадоў і раѐнаў Беларусі (адпаведнага даследчыцкім 

мэтам раѐну), іншыя рэгіянальныя краязнаўчыя выданні. 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6-ці тамах. Мн., 1993-1996. 

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5-ці тамах. Мн., 1984-1987. 

Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мн., 1989. 

 

Тэорыя камунікацыі: 

http://ob-svyazy.ru/lektsii-po-osnovam-teorii-kommunikatsii.html 

http://its-journalist.ru/ 

Лабунская В.А. Проблема обучения кодированию и интерпретации невербального поведения 

//Психологический журнал. 1997.  № 5. С. 85—94. 
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Праект «Жывая гісторыя майго краю» рэалізуецца ў Беларсуі Прадстаўніцтвам зарэгістраванага аб’яднання 

―Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.‖ (Федэратыўная Рэспубліка Германія) у Рэспубліцы Беларусь у 

супрацоўніцтве з мясцовымі дзяржаўнымі і недзяржаўнымі партнѐрамі пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза 

(напрамак  Non-State Actors and Local Authorities). Праект накіраваны на развіццѐ сельскіх рэгіѐнаў праз 

выкарыстанне элементаў мясцовай культуры, гісторыі і прыроднага патэнцыялу; падтрымку мясцовых гісторыка-

культурных ініцыятыў.  

 

Праект рэалізуецца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на працягу 2012-2014 гг. Дадатковую інфармацыю пра праект 

можна знайсці на сайце www.dvv-international.by ці атрымаць, звярнуўшыся ў Прадстаўніцтва па e-mail: info@dvv-

international.by.  
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