
Комікси – Музей громади- стежинка в минуле і центр духовного шляху в майбутнє, він 
не тільки ілюструє минуле, але надихає до нових досліджень, які дають можливість 
краще висвітлити та переосмислити  деякі под� . Основою  пошукової  роботи є  наявні 
джерела, які доповнюються новими матеріалами,у зборі яких беруть участь жителі 
громади, а результатом  роботи є готовий проєкт для музею у вигляді буклету, стенду 
чи експозиц�  

Етапи роботи над коміксом:

Етап І. Обговорення та визначення напрямку 
пошукової роботи.

Етап 2. Відвідати музей громади, повідомити напрямок 
дослідження; вияснити у працівників, які матеріали у 
них наявні та яка ділянка  потребує глибшого 
дослідження. Попросити доступ  для роботи з 
матеріалами безпосередньо у музеї. 

Етап 3.Чітко визначити тему проєкту та методи  
дослідження: інтерв’ю; робота з архівними 
матеріа-лами; робота з фото-документами; збір 
інформац� від жителів громади через оголошення у 
соціальних мере-жах; відвідування пам’яток  
пов’язаних з темою дослідження (при наявності). 
Розподіл доручень. Складання запитальника.

Етап 4. Робота у музеї: опрацювати  архівні матеріали, 
документи, дослідити світлини, речові джерела. При 
дослідженні створення колгоспу у селі , 
опрацьовували заяви вступу до колгоспу, виписували 
прізвища перших колгоспників. 

Етап 5. Пошук нових відомостей на основі матеріалів 
отриманих у музеї, шляхом збору інформац� серед 
жителів громади. Учні відвідали колишніх колгоспників; 
брали інтерв’ю у старожилів, збирали світлини, вирізки 
з газет… 

Етап 6.Систематизація зібраних матеріалів та їх оформ-
лення в готовий продукт: « Альманах», «Буклет», 
« Стенд»,  «Музейна експозиція». Презентація гото 
вого продукту у музеї громади за участі учасників 
пошукової групи, працівників музею, жителів громади,
 представників органів місцевого самоврядування, 
тощо.
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Інтеграція дослідницької роботи учнів з пошукової 
роботи музею громади 
на прикладі проєкту «Створення колгоспу у селі Тросник»

МФото: екскурсія у міському краєзнавчому 
музеї. 

Дослідниці працюють у музеї 

Одна із старожилів  с. Тросник Корпош Гізелла 
ділиться спогадами

Робота над виготовленням стенду «З життя 
колгоспу « Іскра»


