
МІСТО ГОВОРИТЬ.
НАВЧАЛЬНА ГРА ПРО 
ПРАКТИКИ ПАМ’ЯТАННЯ 
В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ

ReHERIT.org.ua
Львів, 2020

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
И

 Д
Л

Я
 О

С
В

ІТ
Я

Н



Проект «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину» — проект з 
переосмислення, актуалізації та розвитку потенціалу матеріальної та нема-
теріальної культурної спадщини Умані та Львова разом з іншими містами Украї-
ни. Метою проекту є робота з потенціалом культурної спадщини для економіч-
ного, туристичного, культурного та освітнього розвитку міст, налагодження 
комунікації між органами влади, неурядовими організаціями, місцевими жите-
лями.

Гра є частиною практичної програми «Розробка та пілотування ма-
теріалів та методичних напрацювань для вчителів зі складних 
тем спільної історії Львова та Умані», розробленої в межах про-
екту «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину».  
 

Цей матеріал створений і підтримується за фінансової підтримки Європейського  
Союзу.  Його наповнення є винятковою відповідальністю партнерів проекту ReHERIT і 
не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу

Розробники: Ірина Магдиш, Христина Бойко.  
Подяка: Наталя Отріщенко, Мар’яна Мазурак, Вікторія Панас,  
Ірина Склокіна, Тарас Назарук



Місто має багато шарів, які приховують або відкривають історії з ми-
нулого. Місто говорить із нами через пам’ятники, меморіали, міську 
скульптуру, комеморативні простори та місця “не-пам’яті”. Деякі міс-
ця запрошують до взаємодії, переосмислення та інтерпретації, інші 
промовляють до нас згори і пропонують лише одне прочитання. Ра-
зом усі ці простори та об’єкти творять мову, якою місто розповідає 
про власне минуле. Проте ця розповідь не пишеться однією мовою, 
бо формується різними людьми і групами. Місто говорить голосами 
мешканців і мешканок, які живуть тут і тепер, але не завжди відобра-
жає внесок тих спільнот, які тут жили протягом століть. Місто гово-
рить про події, людей, про трагічне минуле, про те, чим хоче пиша-
тись, і те, що хоче затерти і забути. Місто може про когось кричати, 
про щось шепотіти або ж мовчати.

Часто маркери в просторі промовляють до нас інтенсивніше, ніж 
підручник чи академічне дослідження. Інколи місця “не-пам’яті” гово-
рять голосніше, ніж масштабні скульптури на постаментах. Символіч-
ні простори міста можуть розповісти нам про політику пам’яті, про 
ідеології, про пам’ять соціальних груп,  про минуле, яке ми героїзує-
мо і минуле, яке ми не хочемо пам’ятати. Часто ці місця закликають 
до формулювання запитань, рідше дають однозначну відповідь.



Про ідею

Навчальна гра про символічний простір міста - запрошення подиви-
тися на звичні міські маршрути з різних перспектив, можливість ба-
чити втілену пам’ять та відчитувати змісти. 

В оптиці - пам’ятники, меморіали, комеморативні простори, фігури 
міського пейзажу та публічні місця навколо них. Символи, що висту-
пають ідентифікаторами, сучасним зрізом, який показує нашу дис-
танцію до подій минулого.

Чим є ця гра
- Можливістю через ігрову механіку проблематизувати тему спад-

щини в міському просторі
- Вибіркою місць і об’єктів з описами, які показують сучасний зріз 

того, як місто пам’ятає чи не хоче пам’ятати
- Розмовою про типи маркерів у міському просторі, альтернативні 

форми пам’ятання та приклади практик з інших міст
- Згадкою про події та людей, які можемо відчитати з міських об’єк-

тів чи просторів
- Суб’єктивною вибіркою суджень та фактів 
- Запрошенням формулювати запитання та спільно шукати відповіді

Чим не є ця гра
- Довідником, що містить абсолютно всі пам’ятки, пам’ятники, ме-
моріали чи скульптури, які існують у Львові
- Вичерпним переліком фактів про кожен із просторів
- Спробою переконати і дати однозначні відповіді на всі запитан-
ня

Фокуси та рамки 
- Багатокультурна спільна спадщина міста 
- Місця “не-пам’яті” - ніяк не позначені і не марковані, але які нагаду-
ють нам про події минулого  
- Конфліктні, незручні чи неоднозначні монументи 
- Інші форми пам’ятання, комеморації чи вшанування у місті 
- Явища, практики та процеси, які відбуваються навколо пам’ятників 
- Люди, яких пам’ятають, кого бачать і не бачать, які творять пам’ять 
у місті 
- Процеси інтерпретації спадщини 
- Ієрархії, які стоять за створенням монументів (політика, ідеологія, 
люди, комерція, мистецька цінність)



 
- Присутність чи відсутність голосів жінок, дітей, етнічних і соціаль-
них спільнот у міській пам’яті 
-  Невидимість “негероїчних” сюжетів 
- Різні форми сучасного монумента 
- Способи взаємодії з місцями пам’яті 

Методологія
Формат гри передбачає різні рівні включення чи мотивації
- “Розважальний” 
 Знайомство з новими фактами, тренування пам’яті, мотивація пе-
ремоги.
-  “Відкриті запитання” 
Запрошує до формулювання ширших запитань та розмови навколо 
них. У цифровій версії гри можна перейти на загальні чи прицільні 
запитання до кожної картки.
- “Імплементація в шкільну програму” 
Ця розробка може стати корисним доповненням до шкільного 
підручника, підготовки до виховної години, прогулянки містом. Ма-
теріали цього блоку можна знайти у цифровій версії гри. 

Елементи 
30 карток 
Гральний кубик 
Пісочний годинник

 



Правила гри
Візьміть картку. Переверніть пісочний годинник і протягом 30 секунд 

(або 1 хвилини) уважно розгляньте зображення і текст. 
По завершенні часу передайте картку іншому гравцеві. 
Киньте ігровий кубик і дайте відповідь на питання на звороті картки, 

яке відповідає цифрі на кубику.
Інший гравець повинен зачитати питання і звірити відповідь з кар-

тинкою на картці. 
Якщо відповідь правильна, то картка повинна залишитися у гравця, 

який відповідав. 
Якщо неправильна, то картка повертається в колоду.
Виграє той, хто по завершенні гри матиме найбільше карток.
(Всі відповіді на питання зображені на картках)

Гра рекомендована для дітей віком від 10 років та дорослих 
Гра розрахована на двох і більше гравців (можна грати як самостій-
но, так і командами) 
Гра адаптивна до використання з іншими правилами (можна збіль-
шувати час, доповнювати своїми питаннями тощо) 

*У візуалізації карток використані матеріали з Міського медіаархіву Центру 
міської історії, а також зображення з відкритих ресурсів. 























































































































Організатор 
Центр міської історії 

Розробники
Христина Бойко
Ірина Магдиш

Візуальна частина  
Оксана Нестеренко 
 
Дизайн цифрової версії 
Оксана Авраменко
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