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Новий рік – це свято, оповите легендами й романтичними історіями.  Новорічні ялинкові 
прикраси також мають свою історію: янголи, зірочки, годинники і мандаринки… Чим 
тільки люди не прикрашали новорічну ялинку у радянські часи. Кожен сам підбирав 
улюблені іграшки.  Але далеко не всі задумувалися над тим, що ялинкові прикраси, 
використовувались  як елемент виховання та пропаганди. За маленькими кульками і 
фігурками іноді ховався цілий штат ідеологів.

Етапи роботи над коміксом:

Етап 1. Визначте й обґрунтуйте тему і завдання проєкту. Опрацюйте інформаційні 
джерела. Тема дослідження має зацікавити учнів, викликати бажання шукати інформацію, 
аналізувати, ділитися результатами. Обираючи тему, необхідно звернути увагу на те, 
щоб  було цікаво не лише для тих, хто буде працювати над дослідженням, а й для тих,  
хто буде знайомитись з результатами роботи.

Світлана Майорова

Технологія використання експонатів приватних 
колекцій для проєктної діяльності учнів.  
За мотивами історичного дослідження  - «Історія ялинкових іграшок. 
Ялинкові прикраси часів СРСР -  пропаганда чи мистецтво».

В процесі роботи над проєктом, учні використали  експонати приватних колекцій ялинкових 
прикрас радянських часів. Така форма роботи допомагає учням самостійно пройти всі етапи 
дослідження обраної проблеми, формує навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності.

Технологія використання експонатів приватних колекцій для проєктної діяльності 
учнів має свої особливості:
надає можливість особисто взяти участь в усіх етапах роботи над проєктом;
посилює  мотивацію до дослідницької діяльності;
сприяє  розвитку критичного мислення;
відкриває широкі можливості для організац� креативної діяльності  школярів;
формує  вміння працювати з інформацією і використовувати наявні знання у 
конкретних практичних ситуаціях; 
удосконалює комунікативні навички.

Етап 2. Інформаційна хвиля ( необхідно охопити якомога більшу кількість людей, 
використовуючи   різні засоби інформац�: соціальні мережі, шкільна газета, статичні 
зображення – листівки та ін..). Залучайте  до роботи якомога більше помічників: від 
однокласників, учнів школи, педагогів – до родини і друзів. Головне – не лише знайти 
ялинкові прикраси радянського періоду, а й зібрати цікаву інформацію родинних історій. 

Етап 3. Учні школи отримують   завдання – розпитати потенційних власників колекційних 
іграшок про те, як прикрашали ялинку в їх родині; які ялинкові прикраси залишились з 
тих часів. Визначити коло зацікавлених осіб. Налагодити комунікацію з власниками 
унікальних речей та колекцій. Найголовніше – під час бесіди, створити атмосферу 
затишку і довіри (тим паче тема до цього спонукає).
Необхідно навчитись слухати і чути корисну інформацію.

Етап 4. Підготуйте  лист – звернення до власників приватних колекцій, який повинен 
містити порядок  передачі в тимчасове користування експонатів приватних колекцій  для 
проєктної діяльності учнів; мету та умови використання колекційних експонатів. 
Обговоріть під час бесіди умови публікац� матеріалів та світлин
( необхідно заручитись   домовленістю  з власником приватних колекцій, власник має 
надати право (усно або письмово) оприлюднювати фото/відео своїх експонатів).

Етап 6. Робота над 
реалізацією теми проекту 
(зустрічі, записи, замальовки, 
фото/відео-фіксація…)

Етап 7. Організуйте  творчий захід, на якому ви зможете розповісти про свої здобутки (це 
може бути тематична виставка з метою презентац� проєкту, вистава, мистецька 
презентація, експозиц� тощо. )  

Етап 5. Полягає в тому, щоб 
дослідити досвід використа- 
ння приватного 
колекційного фонду му-  
зеями; приклади експозиц� 
матеріалів приватних 
колекцій. Екскурсія до 
Київського музею іграшок на 
презентацію приватних 
колекцій ялинкових прикрас  
як захоплююча подорож у 
минуле: цікаво, 
інформативно.

Екскурсія до Київського музею іграшок на виставку ялинкових прикрас.

Творча майстерня учасників проєкту.


