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Лободовська Ірина

Практичні поради щодо організації проєктної 
діяльності

на прикладі проєкту «Загадка однієї мозаїки: погляд сучасника
на монументальне мистецтво міста Миколаєва радянського періоду

другої половини ХХ століття»

Автор коміксу: Царюк Олексій, випускник Миколаївського ліцею  імені Миколи 
Аркаса

Комікси – це синтетичний вид мистецтва, сучасне медіа, яке 
поєднує в собі книжну графіку, кінематограф і літературу. Вони 
можуть розглядатися як інноваційний метод навчання. Комікси 
можна використовувати на різних рівнях, етапах навчання.

Етапи роботи над коміксом:

Етап 1. Оберіть тему, визначте мету та завдання.

Етап 2. Для збору матеріалів використовуйте різні джерела 
інформац�: архівні документи, відомості від працівників музею, 
звернення до державних організацій, екскурс� по місту, пошук 
онлайн-платформ/проєктів, що присвячені дослідженню вашої 
теми.

Етап 3. Підготуйте текстовий супровід. Сюжет вашого коміксу 
повинен бути простим та зрозумілим читачеві.

Етап 4. Розпочніть роботу над візуальною складовою коміксу.

Етап 5. Створіть обкладинку, що візуально зацікавлювала та 
виражала основну думку коміксу.

Для створення сторінок коміксу використовуйте програму Adobe 
Illustrator (https://www.adobe.com/ua/products/illustrator.html).

Корисні рекомендації щодо 
структурування коміксу

Текстовий компонент     Візуальна складова

1.    Комікс ‒ сучасний метод освіти: https://bit.ly/3DlAjDR 
2.   Лайфхаки для створення навчальних коміксів: https://bit.ly/3gxXZfg 
3.   Онлайн-ресурсами для створення коміксів:
- Bitstrips: https://www.bitmoji.com/ 
- Canva: https://www.canva.com/ru_ru/shablony/
- Write Comics: https://comicsforbeginners.com/write-comics/
- Pixton: https://www.pixton.com/
.   Як створити комікс: https://bit.ly/3Dpb97D 
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Дослідження локальної історії шляхом проєктування 
коміксу як засобу транслювання історичних смислів  
на основі досвіду реалізації проєкту «Загадка однієї мозаїки: погляд 
сучасника на монументальне мистецтво міста Миколаєва радянського 
періоду другої половини ХХ століття»

Метод 
«Брейнштормінг»      

Етап 1. Сформуйте ідею проєкту, яка буде спрямована або на вирішення проблеми, 
або на створення можливостей (для генерац� ідей рекомендовано використати метод 
«Брейнштормінг»).

Етап 2. Трансформуйте ідею в мету проєкту. Врахуйте наступні рекомендац�: мета 
повинна бути конкретна, досяжна, вимірювана, важлива для певної цільової аудитор�, 
реалістична, вимірювана в часі.

Етап 3. Проаналізуйте проблематику, над якою хочете працювати (для цього 
рекомендовано провести вправу «Дерево проблем» або метод «Шість капелюхів»). 

Етап 4. Визначте актуальність теми проєкту для вашого регіону (оцініть потребу або 
перспективу).

Етап 5. При визначенні теми проєкту орієнтуйтесь на спільні цінності учасників 
команди.

Етап 6. Проведіть ретельний аналіз досвіду дослідження даної проблематики (чи 
достатньо матеріалу для опрацювання, чи є свідки подій, в яких можна взяти інтерв’ю, 
чи існують схожі проєкти, як із цією проблемою працюють в інших країнах).

Етап 7. Виділіть основні завдання проєкту.

Етап 8. Визначіть цільову аудиторію.

Етап 9. Продумайте практичне впровадження результатів проєкту, шляхи 
популяризац� та збереження об’єкту дослідження.

Метод «Шість 
капелюхів»   


