Дорогі друзі,
 У всіх вас є вже певні знання, ви вже вмієте щось робити, берете участь у важливих подіях, можете дати власну оцінку тому чи іншому суспільному явищу. Вас вже інколи називають дорослими. А що попереду? У кожного свої мрії, сподівання. Хтось прагне отримати  добру професію, мати надійних друзів, допомагати своїм батькам, влаштувати особисте життя. У Вас гарний час для здійснення задуманих справ. І назва у нього гарна – молодість. 
Бути молодим – це знати, що все у тебе попереду і ти зможеш зробити ще багато добрих справ. все буде обов’язково добре. Згадайте із якою теплотою згадують люди літнього віку про свою молодість: „Коли я ще був молодим! Молодь у наші часи  наш час була зовсім іншою ніж зараз... Такого колись собі ніхто не міг дозволити”. Досить часто ми стаємо свідками таких міркувань.  Взаємовідносини поколінь – це вічна проблема історії людства.  Старші повчають молодших, бо вважають себе досвідченішими, молодші ж, у свою чергу, вважають себе більш кмітливішими та прагматичними. Досить часто непорозуміння між поколіннями створюють для людей різноманітні проблеми. 
Часто ми ставимо собі запитання: „Чи розуміють мене у моїй сімї”?  А чи розуміємо ми людей старшого покоління, молодість яких пройшла двадцять, п’ятдесят років тому і більше?  Чи зможемо ми відкрити для себе духовний світ молодої людини, яка жила, наприклад, на початку двадцятого століття, сто чи двісті років тому? 
 Сучасні професійні історики не завжди наважуються  це робити, тому що дорослим зазвичай дуже важко уявити та відчути реальне життя молодої людини у той чи інший час. І тому ми звертаємося до школярів України із великим проханням допомогти дослідити молоді роки ваших ровесників у різні історичні періоди.



АСПЕКТИ ЖИТТЯ МОЛОДІ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ.
Запропоновані нижче аспекти життя молоді у різні періоди історії запитання можуть лягти в основу Вашого дослідження. Однак це не означає, що всі вони повинні бути висвітленні у вашій роботі. Ви можете досліджувати лише окремі проблеми.


Îñíîâíà îñâ³òà. ßê íàâ÷àëèñÿ? Êîëè ðîçïî÷èíàëàñÿ îñâ³òà ³ ÿê äîâãî òðèâàëà? ßê³ îñíîâí³ ïðåäìåòè âèâ÷àëè ó øêîë³? ßê³ áóëè ñòîñóíêè ì³æ ó÷íÿìè òà â÷èòåëÿìè ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³? ßêèì áóëî øê³ëüíå æèòòÿ òîùî?

Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, òåõí³êóìàõ, ÏÒÓ, êóðñàõ òîùî. ×è ïðîäîâæóâàëè íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè? Êóäè éøëè â÷èòèñÿ? ßê³ ïðîôåñ³¿ áóëè íàéá³ëüø ïðåñòèæíèìè? ×è áóâ â³ëüíèé äîñòóï äëÿ îòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. ßêèì áóëî ñòóäåíòñüêå æèòòÿ?

Ïî÷àòîê òðóäîâîãî æèòòÿ. Êîëè âïåðøå ìîëîä³ ëþäè ïî÷àëè ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî çàáåçïå÷óâàòè ñåáå? ×è ëåãêî áóëî â³äíàéòè ðîáîòó? ×è ïðèíîñèëà âîíà çàäîâîëåííÿ? ×è áóëà äîñòàòíÿ çàðîá³òíà ïëàòíÿ?  Ùî ìîæíà áóëî íà íå¿ êóïèòè ³ íà ÿêîìó ð³âí³ îðãàí³çóâàòè ñâ³é ïîáóò, äîçâ³ëëÿ?
 
Ñï³ëêóâàííÿ. Õòî âõîäèâ ó ñôåðó îòî÷åííÿ? ßê ñï³ëêóâàëèñÿ ì³æ ñîáîþ ìîëîä³ ëþäè. ßêèìè áóëè ïðàâèëà åòèêåòó? ßê³ çàñîáè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ â³ääàëåíîãî ñï³ëêóâàííÿ (ëèñòóâàííÿ, òåëåôîí, ³íòåðíåò, òîùî)? ×è ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç ñâî¿ìè çàðóá³æíèìè îäíîë³òêàìè? ßêó ðîëü ó ñï³ëêóâàíí³ â³ä³ãðàâàëè ñï³ëüí³ åêñêóðñ³¿, ïîäîðîæ³, òàáîðè ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó, ñòóäåíòñüê³ áóä³âåëüí³ çàãîíè òîùî?

 Ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿. Ó ÿêèõ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³ÿõ áðàëè ëþäè ó÷àñòü? Áóëè öå ôîðìàëüí³, ÷è íåôîðìàëüí³ îá’ºäíàííÿ, ëåãàëüí³ ÷è íåëåãàëüí³?  Áóëà ó÷àñòü ó òàêèõ ìîëîä³æíèõ îá’ºäíàííÿõ îáîâ’ÿçêîâîþ ÷è äîáðîâ³ëüíîþ? ßêèìè áóëè ¿õí³ ñòîñóíêè? Íàñê³ëüêè ö³êàâèì áóëî æèòòÿ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é. Ùî âîíè äàâàëè ìîëîä³?

Ïîë³òèêà òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ. ×è ö³êàâèëèñü ïîë³òèêîþ ìîëîä³ ëþäè? ×è áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ çàõîäàõ (âèáîðè, äåìîíñòðàö³¿, àêö³¿ ïðîòåñòó òîùî.)? ×è áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ìîëîä³ ëþäè ó ðîáîò³ ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, ïàðò³é)? ×è â³ä÷óâàëè ñåáå ìîëîäü òîãî ÷àñó ïàòð³îòàìè ñâîãî íàðîäó, êðà¿íè, äåðæàâè? Â ÷îìó ïðîÿâëÿâñÿ öåé ïàòð³îòèçì? Ùî îçíà÷àëî áóòè ïàòð³îòîì ó òîé ÷è ³íøèé ïåð³îä ³ñòîð³¿?
 
Ðåë³ã³ÿ. ßêå áóëî â³äíîøåííÿ ìîëîä³ äî ðåë³ã³¿ ó ïåâíèé ÷àñ? ×è â³äâ³äóâàëè / ìàëè ïðàâî â³äâ³äóâàòè ìîëîä³ ëþäè êóëüòîâ³ ñïîðóäè? ßê òà ÷è ³íøà ðåë³ã³ÿ çàîõî÷óâàëà ó÷àñòü ìîëîäèõ ëþäåé ó ð³çíîìàí³òíèõ ðåë³ã³éíèõ çàõîäàõ? ßêå â³äíîøåííÿ äî ðåë³ã³¿ áóëî â îêðåìèõ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â, ïàðò³é, äåðæàâè, ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì?
 
Ìèñòåöòâî. ×è ö³êàâèëàñü ìîëîäü ë³òåðàòóðîþ (ßêîþ ñàìå) ßê³ àâòîðè áóëè íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè? ßê³ ô³ëüìè ïåðåãëÿäàëè? ßêó ìóçèêó ñëóõàëè?  ßê³ ï³ñí³ ñï³âàëè ÷è ñëóõàëè? ßê³ òàíö³ áóëè ïîïóëÿðíèìè? ×è â³äâ³äóâàëè òåàòðè, âèñòàâêè, êîíöåðòè?  ×è íàìàãàëèñÿ ìîëîä³ ëþäè ó òîé ÷àñ ñàìîñò³éíî òâîðèòè ìèñòåöòâî (íàïðèêëàä: ïèñàòè â³ðø³, ñêëàäàòè ìóçèêó, ìàëþâàòè êàðòèíè, âèãîòîâëÿòè ³íø³ ìèñòåöüê³ ðå÷³ ). 

Â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê. Âîºíí³ ïîä³¿.  Õòî áóâ çîáîâ’ÿçàíèé ñëóæèòè â àðì³¿? ×è ïîäîáàëîñü ïåðåáóâàòè ó â³éñüêó? ßê³ áóëè îñîáëèâîñò³ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè? ßêùî ó òîé ÷àñ â³äáóëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ âîºíí³ êîíôë³êòè, ÿê öå â³äáèâàëîñÿ íà æèòò³ ìîëîä³? Ó ÿêèõ â³éñüêîâèõ êîíôë³êòàõ, â³éíàõ ìîëîä³ ëþäè áðàëè ó÷àñòü? ßê³ âðàæåííÿ çàëèøèëèñÿ ó íèõ â³ä âîºííèõ ïîä³é? ßê³ ðåë³êâ³¿ çáåðåãëèñÿ ç òèõ ÷àñ³â?

 Ïîäîðîæ³. Êóäè çäåá³ëüøîãî ìàíäðóâàëà ìîëîäü? ×è ìàëè ìîëîä³ ëþäè ìîæëèâ³ñòü ïîäîðîæóâàòè? ×è ìîæíà áóëî â³äâ³äóâàòè ³íø³ êðà¿íè? Ùî äàâàëè ïîäîðîæ³ äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé?

Êîíôë³êòè. Ìîëîä³æíà ñóáêóëüòóðà. Ïîãàí³ çâè÷êè.
 (Ñóáêóëüòóðà öå çðàçêè ÷è íîðìè ïîâåä³íêè, ÿê³ º â³äì³ííèìè â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ÷è òðàäèö³éíèõ). ×è âæèâàëè ìîëîä³ ëþäè ó ïåâíèé ÷àñ íåöåíçóðí³ ñëîâà. ×è áóëî ïîøèðåíèì òþòþíîïàë³ííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â òîùî. ×è áóëè ì³æ ìîëîäèìè ëþäüìè ð³çíîìàí³òí³ êîíôë³êòè? ßê âîíè âèð³øóâàëèñü?  

 Äðóæáà. Êîõàííÿ. ßê ðîçóì³ëè ìîëîä³ ëþäè äðóæáó, êîõàííÿ ó ð³çíèé ÷àñ? Äå ïðèçíà÷àëè ïîáà÷åííÿ? ßê³ ïîäàðóíêè äàðóâàëè? ßê³ áóëè ñòîñóíêè ì³æ äðóçÿìè çàêîõàíèìè. ßêîþ áóëà ñóñï³ëüíà ìîðàëü ùîäî ñï³ëüíîãî ñòàòåâîãî æèòòÿ ìîëîäèõ ëþäåé, êîëè âîíî ðîçïî÷èíàëîñÿ?

Ñ³ìÿ. Êîëè ÿê ïðàâèëî ìîëîä³ ëþäè ïî÷èíàëè ñòâîðþâàòè ñ³ì’þ. ßê³ áóëè êðèòåð³¿ äëÿ âèáîðó ñâîº¿ ïàðè? ×è âïëèâàëè íà öå ³íø³ îñîáè ( íàïðèêëàä: áàòüêè, ðîäèíà, äðóç³ òîùî)? ßêèìè áóëè âåñ³ëüí³ îáðÿäè òîãî ÷àñó? ßêîþ áóëà ñ³ìåéíà ìîðàëü? ßê³ áóëè îáîâ’ÿçêè ÷îëîâ³êà òà äðóæèíè? Ñê³ëüêè ä³òåé ìàëà òðàäèö³éíà ñ³ìÿ òîãî ÷àñó? ßê³ áóëè  ïåðåâàãè ÷è ïðîáëåìè òà ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ òîãî ÷àñó? 

 Ô³çè÷íà êóëüòóðà. Ñïîðò. ×è áóëî çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ïîøèðåíèì? ßêèì âèäàì ñïîðòó ìîëîä³ ëþäè íàäàâàëè ïåðåâàãó?  ×è ìàëè â³ëüíèé ÷àñ äëÿ çàíÿòòÿ ñïîðòîì.  Ç ÿêîþ ìåòîþ ëþäè çàéìàëèñÿ ñïîðòîì? ×è âáîë³âàëà ìîëîäü çà âèñòóïàìè îêðåìèõ ñïîðòñìåí³â, êîìàíä? ßê âîíè ¿õ ï³äòðèìóâàëè?

Îäÿã. ßêèé îäÿã áóâ ìîäíèì ó òîé ÷àñ? ×è âñ³ õîò³ëè òà ìàëè ìîæëèâ³ñòü îäÿãàòèñÿ  çà ìîäîþ? Äå ìîëîä³ ëþäè ìîãëè ïðèäáàòè äëÿ ñåáå îäÿã? Ðîáèëè âîíè öå âëàñíîðó÷, ÷è çà äîïîìîãîþ áàòüê³â? ×è áóâ îäÿã ó òîé ÷àñ çðó÷íèì, ÿê³ñíèì òà ïîñèëüíèì äëÿ áþäæåòó ïåðåñ³÷íî¿ ñ³ì’¿.
 
Óëþáëåíí³ çàííÿòòÿ. Õîá³. Çàõîïëåííÿ. ×èì çàéìàëèñÿ ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ/ ðîáîòè ÷àñ?  ßê³ áóëè óëþáëåíöÿ çàéíÿòòÿ ìîëîäèõ ëþäåé? ×èì âîíè ö³êàâèëèñÿ? Ùî êîëåêö³îíóâàëè? ×è áóëè òàê³ çàíÿòòÿ äîçâîëåíèìè òà ïîøèðåíèìè? 

Áàòüêè òà ä³òè. ßê³ áóëè ñòîñóíêè ñòàðøèõ òà ìîëîäøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿. ßê³ êîíôë³êòè ì³æ áàòüêàìè òà ä³òüìè áóëè íàéá³ëüø òèïîâèìè ó òîé ÷è ³íøèé ÷àñ? ×è ìàëè ìîëîä³ ëþäè ïðàâî íà âëàñíèé ðîçñóä âèáèðàòè ñîá³ ïðîôåñ³þ, ñ³ìåéíó ïàðó òîùî? Äî ÿêîãî ÷àñó áàòüêè ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìóâàëè ñâî¿õ ä³òåé? ßê ï³êëóâàëèñÿ ìîëîä³ ëþäè ïðî ñâî¿õ áàòüê³â?

Òåõí³êà. ßêîþ òåõí³êîþ ö³êàâèëàñÿ ìîëîäü (ãîäèííèêè, ð³çíîìàí³òíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðèñòîñóâàííÿ,  âåëîñèïåäè, ìîòîöèêëè, àâòîìîá³ë³, ðàä³î- òà òåëåâ³ç³éíà òåõí³êà, òîùî). Ùî âèãîòîâëÿëè âëàñíîðó÷, à ùî êóïóâàëè? ×è áóëî öå äîñòóïíî? 
Óìîâè ïîáóòó. Ó ÿêèõ óìîâàõ ïðîæèâàëè ìîëîä³ ëþäè ó ñ³ì¿ òà ïîçà íåþ (íàïðèêëàä ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ðîáîòè). ßê âèãëÿäàëà ê³ìíàòà, êóòîê ìîëîäî¿ ëþäèíè? ßêèì áóâ õàð÷îâèé ðàö³îí ìîëîäî¿ ëþäèíè?  ×è áóâ â³í çàâæäè äîñòàòí³ì?  

Ñïîä³âàííÿ íà ìàéáóòíº. Ìð³¿. Íà ùî ñïîä³âàëèñÿ, ïðî ùî ìð³ÿëè ìîëîä³ ëþäè. ×è áóëè ¿õí³ ñïîä³âàííÿ ðåàëüíèìè? ×è çáóëèñÿ ¿õí³ ìð³¿? Ùî ¿ì äîïîìàãàëî â öüîìó?

