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Іграшки ю невід'юмноя частиноя 
нашого дитинства. 

 І, напевно, у кожного ю своѐ 
уляблена, про ѐку він чи вона 
згадую з теплотоя і трепетом. 

Іграшка рідко стаю предметом 
досліджень, найчастіше вона 

розуміютьсѐ тільки ѐк складова частина 
ігрової реальності, ѐк вклячений в гру 
елемент предметного світу, хоча маю і 

власну, відносно незалежну, логіку 
розвитку. Іграшка існую «на перетині» 

ігри і предметного світу, тому при 
вивченні феномена іграшки необхідно 

врахувати досвід осмисленнѐ гри. 
 



  
Ми часом навіть не замисляюмосѐ про 

значеннѐ і роль іграшок в житті лядини. Адже 
вони ю не тільки розвагоя, але також одним з 

елементів соціалізації. 
У різні часи іграшки відрізнѐлисѐ один від 

одного, але їх призначеннѐ залишалосѐ 
незмінним. 

Актуальність ціюї теми виѐвлѐютьсѐ в 
особливому значенні іграшок длѐ дітей всіх 

часів і поколінь, так ѐк вони ю одними з 
перших «близьких друзів» длѐ них і, крім того, 
безпосередніми засобами соціалізації дитини. 



  
Дослідженнѐ полѐгаю в тому, що післѐ проходженнѐ 

певного періоду часу, іграшки 
в СРСР видозмінявалисѐ і ставали все ѐкісніше, і 

ускладнявалисѐ у своїй будові і формі. Від ручного 
створеннѐ ляди переходили на покупні іграшки, так 

ѐк вони ставали доступнішими длѐ простих 
громадѐн. У всі часи іграшка показувала статус 

лядини. Радѐнський час не ю винѐтком. Чим лядина 
була багатша, мала високе положеннѐ в суспільстві, 

тим дорожчі і красивіші були іграшки у дітей. Не 
залишивсѐ без уваги і гендерний аспект впливу 

сучасних іграшок на поведінку дітей. 
Методом дослідженнѐ було обрано дослідженнѐ, 

так ѐк воно дозволѐю дізнатисѐ найбільш повну 
інформація по темі безпосередньо у лядей котрі 

пам’ѐтаять ті часи. 



Історіѐ «радѐнської» іграшки 

Історіѐ «Радѐнської» іграшки нараховую багато десѐтків 
років. У 1918 році Наркомпрос заснував Музей іграшки з 

метоя вивченнѐ історії та етнографії іграшки. 
На початку 20-х років ХХ ст. і длѐ лядей, і длѐ лѐльок 

настали важкі часи. 
 Через війни і револяції господарство країни було 

сильно зруйноване, промисловість 
занепала. Виробництво іграшок на ѐкийсь час зовсім 

припинилосѐ, тому що в ті роки лѐльок купували ѐк за 
старих часів, лише на базарах і ѐрмарках у кустарів - 

одинаків. Але, вже через кілька років, в місцѐх 
традиційних народних промислів починаять 

відновляватисѐ артілі і фабрики. У цей час не роблѐть 
розкішних дорогих лѐльок з фарфоровими головами і в 
багатих сукнѐх. І матеріали, і лѐльки стали простіше - у 

лѐльковому світі, ѐк у дзеркалі, відбиваютьсѐ те, що 
відбуваютьсѐ в цей час в країні.  



  
Незважаячи на вся своя простоту, лѐльки аж ніѐк не 

були гіршими, ніж раніше. Вони не втратили своя 
чарівність, нехай навіть і були зроблені «з ганчірок і 

набиті ватоя, а одѐг зшитий з відходів дешевої 
тканини».  Намальовані личка цих лѐльок, а також 

модні сукні, прикрашені квітами - розетками з марлі, 
нагадували їх щасливим власникам красивих героїнь 

німого кіно. 

 
Московська артіль «Забава дітей» в ті роки випускала 
ганчіркових лѐльок: працівниць у червоних хустинках, 

листонош, пожежних, молочниць.  

Загорськію майстра (Сергіюв Посад тоді перейменувавсѐ 
в Загорськ) виточували червоноармійців, матросів, 

вуличних регулявальників, піонерів - барабанщиків. А 
длѐ хлопчаків з жерсті і з пап'ю-маше ліпили коней і 

каталок. 



  

Трохи забігаячи вперед, хотілосѐ б відзначити, що в 
наступні роки, а саме в 50 - ті, «конѐчки були 

найпопулѐрнішоя іграшкоя».  
Повертаячись до більш раннього періоду, слід зазначити, 

що Велика Вітчизнѐна Війна відкинула виробництво 
іграшок тому. 

Післѐ 1930 року розпочаласѐ робота зі створеннѐ нової 
«радѐнської» іграшки, ѐка б відображала епоху і нової 

лядини - будівника соціалізму. Формуваннѐ нового типу 
особистості, заснованого на соціалістичних нормах, 

цінностѐх та стереотипах поведінки, вимагало створеннѐ 
нових зразків іграшки. У травні 1932 року був заснований 

Всесоязний науково - дослідний інститут іграшки в м. 
Загорську (ВНІІІ) з філіюя в м. В'ѐтці. Це були юдині у світі 

наукові установи.  
Як вже зазначалосѐ вище, ВВВ 

призупинила виробництво іграшок. Але до 1943 р. воно 
відновилосѐ. 



  У 1948 році в СРСР був проведений республіканський 
конкурс на нові зразки іграшок. Він був організований 
за допомоги Управліннѐ промислової кооперації при 

Раді Міністрів РРФСР. Артіль імені 8 Березнѐ (м. Москва 
підготувала серія лѐльок (розміром 40 і 25 см) за 

зразками художників Є.Є. Борисовоя та М.Н. Бартрам. 
Автори відтворили в моделѐх ігрових лѐльок зразки 
радѐнських лядей різних спеціальностей, професій і 

занѐть. Лѐльки - хлопчики і лѐльки - дівчатка одѐгнені в 
різні костями і забезпечені рольовими та 

професійними атрибутами. Вони представлѐять 
нахімовців, суворовцѐ, льотчика, прикордонника, 

лікарѐ, шахтарѐ, робітника. Всі ці лѐльки були 
названі відповідно: «Фізкультурніца», «суворовець», 

«Лікар», «Прикордонник», «Школѐрка», «Нахімовець» 
та інші. 



  Детальніше хотілосѐ б зупинитисѐ на 50 - х роках ХХ ст., а 
саме, розглѐнути деѐкі з моделей іграшок цього періоду. 

У 50 - ті роки відновляютьсѐ виробництво популѐрних перед 
війноя целулоїдних пупсів і качечок длѐ маляків. Лѐлечки, 

зроблені з гуми, точно копіявали дітей цього часу - їх зачіски, 
сукні та короткі штанці на лѐмках, черевики, пальта і т. д. 

Зруйноване війноя господарство поступово відновилосѐ. У 
виробництві іграшок з'ѐвилисѐ нові технології та матеріали. 
Лѐлькова промисловість набрала темпи, і іграшки почали 

виготовлѐти великими партіѐми. 
Що стосуютьсѐ вищезгаданої популѐрності іграшок - конѐчок, 

то їх існувало кілька різновидів, і вони мали різні назви. 
«Наприклад,« Конѐчка мала »виготовлѐласѐ з пап'ю-маше, її 

фарбували різнокольоровими олійними фарбами, відповідно 
до визначеної масті. Вушка були виготовлені зі шкіри. 

Обов'ѐзковоя була вуздечка, виготовлена з різнокольорової 
тасьми 

 



  

Крім ціюї моделі були також «Конѐчка середнѐ», 
основна відмінність ѐкої полѐгала в тому, що у неї 

були колеса, і її можна було возити по підлозі. 
«Конѐчка героїчна» нагадувала про подвиги 

кавалеристів. Але мріюя кожного хлопчика була 
«Конѐчка озвучена». Голова її була рухомоя, але 

найцікавіше в тому, що вона вміла 
іржати. Спеціально  длѐ цього, всередину конѐчки 
вставлѐлосѐ звуковий пристрій. Природно, що ціна 

її була дорожче, ніж у попередніх.  



  
Крім конѐчок виготовлѐлисѐ такі іграшки, ѐк 

«Ведмедик», ѐкого 
шили з чорного або коричневого пляшу та набивали 

ватоя, стружками або тирсоя, «Собачка», що 
виготовлѐютьсѐ також з пляшу. 

«Пізнавально - технічне навантаженнѐ несла іграшка 
«Вітрѐк». Її робили з відходів фанери. Вона 

кріпиласѐ до невеликого майданчику. Крила млини 
можна було приводити в рух шлѐхом обертаннѐ 

прикріпленоя осі і короткого шнура ... ».  
Таким ю асортимент іграшок поколіннѐ 50 - х років. 

Але це не означаю, що потрібно обмежуватисѐ лише 
цим. Крім цього, на фабриках випускали лѐльок, 

різні машинки і т.д. 
 



  
Що стосуютьсѐ 60 - х років, то іграшки 

намагалисѐ вироблѐти ѐк можна більше. 

 Їх виготовлѐли величезними партіѐми і при 
цьому не замислявалисѐ про їх 
різноманітність. Настаю час, ѐкий 

називаютьсѐ перебудовоя. У цей час в 
магазини ринули «іграшки - іноземки» - 

нові, ѐскраві, незвичайні. Самоя 
незвичайноя була лѐлька на ім'ѐ Барбі з 

витонченоя фігуроя і «справжнім 
волоссѐм», ѐка потіснила пухку лѐльку 

Лябочку. 



Значеннѐ сучасних іграшок длѐ 
суспільства 

В даний час в наших магазинах присутній повний 
достаток різних іграшок. Хлопчикам подобаятьсѐ всі 

технічні новинки: пістолети, вантажівки, літаки, - все те, 
що рухаютьсѐ, блимаю, звучить. Їх залучаять Лядина-
Павук і Бетмен. У той же час, звичайні конструктори і 
залізні дороги не дуже-то подобаятьсѐ маленьким 

чоловікам. Їм потрібен автомобіль, напханий 
електронікоя. Щоб на такій машинці не просто кататисѐ 

можна було, а злочинців ловити. 
 Длѐ дівчаток актуальними ю лѐльки Барбі, їх копії, 

лѐлечки з «фарфоровими личками». На віддалі 
залишаятьсѐ звичайні лѐльки, що не маять 

шикарної фігури і зачіски. Дівчаткам подобаятьсѐ Барбі, 
тому що, крім самої лѐльки, на додачу продаятьсѐ 

будинку з меблѐми, машини, ѐхти та інші речі 
«хорошого» життѐ. Судѐчи з усього, це і привабляю 

маленьких покупців, ѐкі мріять про красиве і 
безтурботне майбутню. 

 



  
Нами було опитано декілька респондентів, віком 40, 69, 

78, 82 роки. 
У результаті аналізу інтерв'я з'ѐсувалосѐ, що  деѐкі 

респонденти за часів свого дитинства шили іграшки самі, 
що можна почути в наступній цитаті: «Іграшки не 

купувалисѐ, так ѐк не було грошей. Іграшки шили самі. 
Голову набивали ватоя, тирсоя, розфарбовували 

кольоровими олівцѐми. Лѐльки були великі, приблизно 
25-30 см», або інша цитата « ... коли ми були маленькі, у 

нас були тільки саморобні іграшки. Ми шили лѐльки самі, 
особи лѐлькам малявали ручкоя. Страшні виходили, але 
нам подобалосѐ, напевно тому, що ми інших не бачили». 
Можливо, ці фрази свідчать про військовий час, у ѐкому 
респондентам довелосѐ проводити свою дитинство. Длѐ 

цього періоду взагалі характерно бідне існуваннѐ багатьох 
сімей. І тому ляди не могли собі дозволити купувати 

іграшки длѐ своїх дітей.  



  
Наймолодший респондент відповів, що «зазвичай 
іграшки купували в магазинах, дуже часто іграшки 

дарували. Рідко шили самі, в основному тільки одѐг длѐ 
лѐльок». Це також поѐсняютьсѐ віком респондента, так 

ѐк він ю представником іншого поколіннѐ, повністя 
відмінного від попередніх. Тут вже немаю тенденції, що 

іграшки дітѐм потрібно виготовлѐти самостійно, їх 
можна просто піти і купити в магазині. 

На питаннѐ про те, чи передаятьсѐ іграшки у Вашій 
родині у спадок, два респонденти відповіли позитивно. 

«Так, передаятьсѐ м'ѐкі іграшки» або «Моѐ внучка 
грала в іграшки своюї мами». Це може залежати від 

багатьох факторів, наприклад, від традицій, прийнѐтих в 
сім'ї, або від браку фінансових коштів і т. д. Один 

респондент відповів, що «іграшки всі приходили в 
непридатність, тому не передавалисѐ». 



  Що стосуютьсѐ питаннѐ «Чи граять в ці іграшки 
Ваші діти?», то респонденти знову розійшлисѐ в 
думках. Одна жінка розповіла невелику історія 
про те, що в них «у селі була жінка, ѐка вважала, 
що лѐлька, ѐку вона зшила та подарувала своїй 
доньці на чотириріччѐ, приносила її успіх, і вона 

ні в ѐкому разі не дозволѐла викидати ця 
лѐльку". Інший респондент відповів: «Дітѐм 

купували все, так ѐк у себе не було», тобто це 
говорить про те, що длѐ своїх дітей ляди, 
позбавлені в дитинстві багатьох іграшок, 

намагалисѐ заповнити ця прогалину. 
Далі йдуть питаннѐ, пов'ѐзані також з 

самостійним виготовленнѐм іграшок. Звучать 
вони так: «Чи робили Ви іграшки своїми 

руками?», «Чи робили Ваші діти іграшки?», «Чи 
показували Ви ѐк робити такі іграшки?» 



  Різницѐ полѐгаю в тому, що на ринку 
в процесі обміну використовуятьсѐ фінансові 

кошти, коли в ситуації респондента цього немаю. 
Це можна пов'ѐзати з тим, що в селі взаюмини 

купівлі-продажу набагато простіше, так ѐк у 
лядей немаю достатньої 

кількості матеріальних засобів. Схожість полѐгаю 
в тому, що і там, і там ляди обміняять ѐкі -

небудь старі речі на інші, потрібні їм. 
В основному іграшки виготовлѐлисѐ «з усѐкого 
непотребу». Як каже інший респондент: «… ми 

робили іграшки з глини, або качанів кукурудзи», 
або «… брали котушки від ниток, 

розмальовували їх і катали з дерев'ѐних гірок», 
«… зі старого кожуха». 



   Також респондент розповів, що в населеному 
пункті, де вони жили, застосовувалисѐ деѐкі 

практики обміну іграшок, мінѐли «ковдри старі» 
на іграшки. Їздив візник з іграшками (свистульки, 

гумові м'ѐчики, скакалки) і мінѐв на іграшки. 
Здавали також мідні тази, різне непотрібне 

начиннѐ. Візник роздавав сам, що попадетьсѐ». 
Як нам здаютьсѐ, це дуже цікавий вид практики 
обміну. Якщо порівнѐти ситуація з блошиним 
ринком і вищенаведеним висловляваннѐм, то 

тут можна знайти деѐкі подібності та відмінності.  



  
На те ж саме питаннѐ ще один респондент відповів, 

що «іграшки шили дуже рідко, тільки на уроках 
праці, в основному це були м'ѐкі іграшки (з хутра 

або тканини)».  

Загалом, в цьому також можна послатисѐ на вік 
респондента. Але тут присутній і навчальний аспект, 
тобто діти вже не самостійно навчаятьсѐ шиття, а в 

них ю ѐкийсь наставник, ѐкий показую, ѐк це 
потрібно робити, в основному, їх діти грали в 

куповані іграшки, а ѐкщо і шили, то дуже мало, та й 
то, тільки одѐг длѐ лѐльок. 



  
Слід докладніше зупинитисѐ на питанні, пов'ѐзаному 

з тим, ѐк іграшка може визначати статус лядини в 
суспільстві. Раніше говорилосѐ про значеннѐ іграшки 

в суспільстві і про те, що в ній це суспільство 
відображаютьсѐ. Повторяячи слова Бартрама Н. Д., 

слід зазначити, що "кожна країна виражаютьсѐ у 
своїй іграшці по-своюму, характеризуячи ту чи іншу 

епоху". Так само і лядина. Іграшка показую, 
наскільки лядина може уособлявати собоя те 

суспільство, в ѐкому  знаходитьсѐ, і, крім цього, вона 
вказую на його положеннѐ. 

Кожен з респондентів мав своя думку з цього 
приводу. Ось відповідь одного з респондентів: 

«Звичайно, ѐкщо іграшки шили самі, то це 
показувало злидні. У бідних все шили. У багатих були 

великі лѐльки. У подруги батько був головоя 
колгоспу, що вказую на положеннѐ в суспільстві». 



  
Інший респондент заѐвив, що «в нашому селі, в 

основному, всі жили однаково. Всі шили іграшки 
самі. Єдине,той хто добре шив, у тих лѐльки були 

миліші. А хто так, щоб було ... страх! А зараз наврѐд 
чи це соціальний статус. Іграшки доступні всім».  

Тобто, незважаячи на те, що обидва респондента 
провели свою дитинство в селі, у них існуять різні 
точки зору з цього приводу. Може бути, ѐк сказав 

другий респондент, рівень життѐ в їхньому селі був 
приблизно однаковий, а в першого все-таки існували 

ѐкісь відмінності. Але, ѐк нам здаютьсѐ, в ситуації з 
першим респондентом, лядей з високим статусом 
було не так вже й багато. Длѐ тих, хто проживаю у 

місті, ще можлива така ситуаціѐ, а от у селі напевно 
немаю. 



  
На це ж питаннѐ ю така відповідь: «... за радѐнських 
часів німецькі лѐльки були доступні лише багатим. І 

зараз теж ю дорогі іграшки, ѐкі собі можуть дозволити 
багаті ляди». Тобто респондент теж погоджуютьсѐ з 
тим, що, безсумнівно, іграшки ю показником статусу 

лядини. 
Переходѐчи до сучасності, необхідно з'ѐсувати 

ставленнѐ респондентів до іграшок нашого поколіннѐ. 
У цілому, існуяю ѐк позитивне, так і негативне 

ставленнѐ до сучасних іграшок, і не тільки у 
респондентів. Зараз публікуютьсѐ безліч статей про 
шкідливість західних іграшок. Говоритьсѐ, що вони 

дуже негативно впливаять на дитѐчу психіку і ѐвлѐять 
собоя героїв західних серіалів, бойовиків та інших 

фільмів, що не дуже позитивно позначаютьсѐ на дитині. 
 



  
А на запитаннѐ ѐк сучасні іграшки впливаять на 
дітей і чи впливаять взагалі, то можна сказати, 

що він безпосередньо пов'ѐзаний з попереднім. 
Думки з цього приводу ѐк і раніше розділѐятьсѐ. 

Деѐкі з респондентів вважаять, що сучасні 
іграшки «підвищуять інтелект, такі 

ѐк мозаїка, кубик Рубік та інші». Одна жінка 
відповіла, що «сучасні іграшки дуже сильно 

впливаять на розвиток дітей. Особливо 
комп'ятер. Діти ще не ходѐть до школи, а вже 

вміять поводитисѐ з комп'ятером ». Як видно з 
цих відповідей, сучасні іграшки впливаять на 

дітей ѐк позитивно, так і негативно. 



Висновок 

Підводѐчи підсумки длѐ початку слід позначити 
основні моменти: 

- Розвиток «радѐнської» іграшки відбувавсѐ 
поступово. З року в рік іграшка ставала все ѐкісніше і 

мала спрѐмованість на створеннѐ образу 
будівельника соціалізму. Але тут потрібно 

відзначити, що в період ВВВ виробництво іграшок 
було призупинено, і він ю складним длѐ розвитку 

«радѐнської» іграшки. 
Вивченнѐ іграшки, крім усього іншого, може 

мати соціологічний аспект, тобто її значеннѐ длѐ 
суспільства і відображеннѐ суспільства в ній. 

 



  
Сучасна іграшка також значима длѐ 

суспільства, але залишаютьсѐ 
відкритим питаннѐ про те, ѐк вона 
впливаю на дитину: позитивно чи 

негативно. 
Аналізуячи проведені інтерв'я, 

з'ѐсувалосѐ, що існуять різні думки з 
приводу іграшок ѐк «радѐнських», 

так і «сучасних». Думки респондентів 
розділѐятьсѐ, але в деѐких питаннѐх, 

збігаятьсѐ. 



  
Так ѐк в ціль дослідженнѐ 

входить порівнѐннѐ «радѐнської» іграшки з 
сучасноя, то необхідно підкреслити, що в період 

СРСР вона була спрѐмована на вихованнѐ 
«радѐнського» лядини, чим поѐсняютьсѐ створеннѐ 

нового образу «радѐнської» іграшки, ѐка 
уособлявала б новий тип особистості, будівельника 

соціалізму. Сучасні ж іграшки не завжди 
уособляять образ сучасної лядини і в більшості 

своїй спрѐмовані на західні стереотипи суспільства. 
Гіпотеза курсової роботи підтверджуютьсѐ, але не 

цілком. Респонденти погодилисѐ з тим, що іграшка 
завжди показую статус лядини. 



  В результаті опитуваннѐ з'ѐсувалосѐ, що ляди не 
завжди переходили від ручного створеннѐ іграшок 

до їх купівлі. Деѐкі з них все свою дитинство 
виготовлѐли лѐльок самостійно. Це залежало від 

фінансового стану сім'ї. Таким чином, гіпотеза 
підтверджуютьсѐ не повністя. 

Що ж стосуютьсѐ гендерного аспекту,ю вплив сучасних 
іграшок, ѐк на хлопчиків, так і на дівчаток. Якщо в 50-

і роки іграшка «Конѐчка героїчна» нагадувала про 
подвиги кавалеристів, а лѐльки в образі робітників 

різних спеціальностей сприѐли вибору певної 
професії, то сучасні іграшки більше представлѐять 

дітѐм безтурботне майбутню, де все досѐгаютьсѐ 
легким шлѐхом, але насправді це не так. 

У підсумку слід сказати, що «потрібно стежити за 
тим, у що і ѐк граю ваша дитина! 



  



  

  



  



  



  



  



  



  



  


