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Методика організації пошукового проєкту на 
прикладі конкурсної роботи
«Нести тяжко, кинути шкода. Колишній крейсер 
"Україна" як уламок радянської епохи"

Плануючи свою пошукову роботу,  ми  й гадки не мали, що 
розпочнеться велика російсько-українська війна, буде сказано 
легендарну фразу про «руський воєнний корабель», потоплено 
крейсер «Москва», історія якого безпосередньо стосується нашого 
дослідження, і наша тема стане топовою поміж інших.

Етап 1. Сформуйте команду  учнів, готових 
реально витрачати свій час, вчитися новому і  
комунікувати з вами як з  вчителем і з 
партнером. Ми створили команду з семи учнів. 
Така кількість виявилась оптимальною для 
пошукової роботи.

Етап 2. Влучна  тема – запорука успіху. Залучіть 
дітей до вибору теми, яка буде актуальною і 
цікавою  для них. Обговоріть тему на декількох 
рівнях: в команді, з батьками, громадськістю. 
Сконцентруйтеся на локальних історіях.  
Використання низки інструментів дозволить 
перетворити на перший погляд «банальну»  тему 
в ексклюзив.

Предметом дослідження можуть стати: 

Етап 3. Чіткі мета та завдання - орієнтир для ефективної  тактики дослідження.
 Визначте  мету пошукової роботи. 
 У  нашому випадку мета полягала в тому, щоб розібратися, як узгоджувався образ 
Радянського Союзу «миротворця»  з будівництвом ракетних крейсерів на тлі  сучасної  
антиукраїнської пропаганди з боку Рос�.
 Окресліть коло завдань, що допоможуть досягнути мети.

Етап 4. Вирушаємо на пошук  джерел. Визначіться з маршрутами пошуку (архів, 
бібліотека, редакц� ЗМІ, офіси громадських організацій, товариство краєзнавців, 
військова частина. підприємства, музеї). Визначте що стане об’єктом вашого 
«генерального інтерв’ю» (ключового джерела). Наше «генеральне інтерв’ю», без якого 
робота майже не мала сенсу - екскурсія на крейсер та зустріч з його будівельниками, - 
призначили на  24 лютого  2022р…
 Ми сконцентрувалися на вивченні публікац� в ЗМІ, збирали спогади та сучасні думки 
містян, фотоматеріали, фіксували місця, пов’язані з будівництвом крейсера, відвідували 
музеї і зрозуміли, щоб «не піти на дно» в морі фактів і подробиць їх варто розглядати 
через призму загальної мети.  Приміром, щоб визначити  місце  крейсера-ракетоносця в 
мілітарних планах СРСР, не обов’язково  переписувати всі його тактико-технічні 
характеристики.

Етап 5. Складаємо план дій. Оберіть шляхи досягнення  мети та завдань і складіть 
робочий план, зафіксуйте його в щоденнику досліджень, створіть чек-лист. Пам’ятайте, 
план – не догма, він гнучкий і може змінюватися.  Радимо визначити попередній  
дедлайн реалізац� кожного пункту плану. Спробуйте прорахувати ризики і  уявити 
можливі форс-мажори.
Ми не могли передбачити, що реалізац� нашого проєкту може завадити війна. 

Етап 6. Важливо  те «ЩО?» ти робиш, а ще більше  - «ЯК?» ти це  робиш. Визначаючи 
методи  роботи  орієнтуйтеся на вікові особливості, підготовку учнів, технічне 
забезпечення команди. Об’єднайте дітей в пошукові групи. Коротко опрацюйте 
принципи критичного мислення. Домовтеся про комунікацію, способи  обробки та 
фіксування зібраних матеріалів в ході проведення екскурсій, зустрічей, інших подій.

Етап 7. Визначте форму кінцевого продукту. Врахуйте, що плани можуть змінитися. В 
ході дослідження виникатимуть нові ідеї. Прислухайтесь до зауважень учнів, залучіть 
експертів. Проведіть дискусію щодо остаточного варіанту оформлення роботи. Це 
можуть бути есе, стаття, відеофільм, комікс, постер, презентація… Головне, щоб ваш 
продукт був цілісним та оригінальним.

Етапи роботи :

Нагадайте дітям принципи академічної 
доброчесності.
Продумайте способи афішування вашого 
проєкту.

повсякденне життя радянської доби (світлини, пісні, одяг, меблі, повсякденні та 
святкові страви тощо);
особистості (маловідомий, але цікавий співрозмовник поважного віку);
подія, історичний факт місцевого рівня або місцева проєкція великих подій;
галузь (медична, освітянська, промислова) у вашому населеному пункті.
предмети-символи епохи (пам'ятники, будівлі, інші об'єкти). У нашому випадку 
це був крейсер проєкту “Атлант”.


