
РАДаНСЬКЕ МИНУЛЕ  
(ПЕРЕ) ОСМИСЛЕННа ІСТОРІЇ 

Номінація: повсѐкденне життѐ. 

Цікаві історії з життѐ дітей 60-х рр. за спогадами дідусів і 
бабусь кореспондентів Куп’ѐнської загальноосвітньої школи I-
III ступенів №12 Куп’ѐнської міської ради Харківської області. 

Наша команда :  
1) Руднѐюва Олександра – ученицѐ 10 класу; 
2) Чернѐк Катерина – ученицѐ 10 класу; 
3) Мурза Тетѐна  - ученицѐ 10 класу; 
4) Дубовецька З.І. – куратор проекту, старший вчитель  



           Наша команда в шкільному музеї.    



І Крок.  Вибір та обговореннѐ теми 
дослідженнѐ  (листопад-грудень 2019). 

 
 Робота над методичними матеріалами «Нової 

доби»;                                                                                         
  Переглѐд  та обговореннѐ телепередач в Ятубі під  

рубрикоя   «Міфи СРСР» ;  
 Опрацяваннѐ літератури «Міфи СРСР»;  
 Переглѐд кіножурналу «Юралаш» 70-80-х років 
 Обговореннѐ переглѐнутого, прочитаного, почутого; 

рефлексіѐ; визначеннѐ теми; 
 Наша загальна тема «Повсѐкденне життѐ 60-70-х 

років минулого століттѐ». 
 



ІІ Крок. Пошук інформації, робота з 
джерелами (січень 2020 р.). 

                                      План дій : 

 Запис інтерв’я з бабусѐми, дідусѐми, близькими 
і рідними  за типовим опитувальником; 

  Вивченнѐ родинного архіву; 

 Пошук  додаткових фотодокументів, ѐкі 
доповняять та наповняять  дослідженнѐ;  

 Словникова робота; 

 Дослідницька робота в музеї . 

 



Пошукова робота в шкільному музеї 



ІІІ Крок.  Обробка матеріалу та створеннѐ 
окремих тематичних розповідей (1-15 лятого). 

  

Мурза Тетѐна -  «Історіѐ одніюї цікавої іграшки» 

Руднѐюва Олександра- «Історіѐ одного секретного пристроя» 

Чернѐк Катерина  -  «Червоний прапор» 

 



ІV   Крок. Представленнѐ робіт на уроках історії в 
9-11 класах  (24-27 лятого).Оформленнѐ і 
розміщеннѐ роботи на сайті «Нової доби». 
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