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РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИРОДНИЧОМУЗЕЙНИХ  

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ  

 
Наведено основні вимоги до розроблення і застосування інтерактивних музейних 

уроків у вигляді ігор, що максимально доповнюють шкільну програму. Розглянуто 

особливі підходи до навчання в стінах природничого музею дітей покоління Альфа. 

Підкреслено, що головним джерелом реалізації педагогічних ігрових сценаріїв є урок, 

важливим аспектом якого є ефективний підбір методів та прийомів його проведення. 

Також наведено отриманий досвід організації дитячих акцій та різноманітних подій, 

які збільшують музейну аудиторію.  

Ключові слова: природничий музей, музейна педагогіка, освітні програми та 

проекти, покоління Альфа, ігрові практики.  

 

Музей є ефективною базою для спілкування, культурно-освітнім середовищем, 

джерелом культурно-освітнього процесу [10]. Як зазначає Ю. В. Грищенко [2], 

залучення музеїв до освітніх і виховних заходів не є новою ідеєю, але сьогодні музеї 

пропонують не лише проведення екскурсій і ознайомлення з їх експонатами, а і 

різноманітні музейно-педагогічні програми та проекти, спрямовані на різновікові 

групи відвідувачів. На думку Н. В. Кардаш [4], музеї стають центрами як формальної, 

так і неформальної освіти для всіх категорій населення, однак при цьому основна увага 

музейної педагогіки все ж таки зосереджується переважно на дитячій та підлітковій 

аудиторії.  

Сучасні дослідження в музейній педагогіці як міждисциплінарній галузі наукових 

знань стосуються специфіки музейної освіти, інтеграції музею в систему освітніх 

закладів, музейної аудиторії, модернізації освітньо-виховної діяльності в умовах 

розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій, використання нових 

освітніх технологій і форм, заснованих на ставленні до відвідувача як активного 

учасника музейної комунікації [5, 6]. 

В Україні співпраця природничих музеїв і школи стала активно розвиватися лише 

в останні десятиліття [3, 7, 8 та ін.]. До місії природничих музеїв належить створення 

і поширення наукових знань, необхідних для гармонізації взаємозв’язку людини і 

природи, що повністю відповідає одному з найважливіших напрямів освітньо-

виховної музейної роботи – не тільки зберігати пам’ять про предмети, об’єкти і явища, 

зафіксовані в музейних колекціях та експозиції, але й інтерпретувати природно-

історичну спадщину теперішньому і наступним поколінням [14]. Серед завдань 

реалізації можливостей музейної педагогіки в освітньо-виховній роботі музеїв 

природничого профілю знаходиться й використання різноманітних внутрішньо- і 

позамузейних форм освітньо-виховної роботи [5,8].  

В Україні і досі є актуальною проблема недостатньої кількості науково-

організаційних установ та об’єднань, що займаються розробкою і реалізацією як 

теоретичних основ, так і спеціальних музейно-освітніх програм для дітей [1]. Певною 
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мірою цю прогалину останнім часом намагається заповнити Державний 

природознавчий музей НАН України у Львові (ДПМ) [3, 7, 8].  

Як свідчить аналіз спеціальної літератури та електронні ресурси, вивчення форм 

співробітництва у сфері музейної педагогіки розглядаються з різних позицій [7-11]. 

Одними з таких форм у ДПМ є проведення різноманітних музейних уроків і занять та 

дитячих акцій, в яких діти є героями історії, казки, легенди, розповіді. Музейні уроки і 

заняття є пластичною формою роботи, яка допомагає активізувати рівень відвідування 

музею та сприяє ємнісному сприйняттю інформації музейного простору.  

П. Фрейре [12] вважає, що сучасна освіта побудована за типом «банківської 

освіти», коли учні це «банк», а викладачі – вкладники. При такій освіті учні є 

пасивними отримувачами певного обсягу знань, якими вони не вміють користуватися, 

інтерпретувати і застосовувати у житті, а найголовніше забувають більшу частину 

після отримання оцінки чи похвали. Аби в мозку щось рухалося треба дозволити 

запитувати, задіювати різні органи чуття, задіювати уяву, а не просто надавати 

інформацію.  

З якими труднощами найбільше стикаються діти при навчанні за стандартною 

радянською методикою у школах?  

- не цікаво на уроках (стандартне викладання матеріалу);  

- побоювання дитини бути «погано оціненою» і як наслідок пасивність на заняттях; 

- відсутність мотивації;  

- відсутність похвали та заохочення;  

- перевернуті поняття дисципліни;  

- відсутність інтерактивних практик на уроках;  

- відсутність використання новітніх технологій на заняттях;  

- вчитель-учень не чують один одного.  

В останні роки стало відчутним, що усталені підходи до навчання вже чомусь не 

працюють як зазвичай. Мабуть основною причиною цього є те, що діти народжені 

після 2010 року представляють так зване «нове покоління Альфа» [13]. Для них є 

властивим вільне сприйняття нових досягнень у сфері IT, завдяки чому вони мають 

доступ до гігантського масиву інформації. Це діти, з якими потрібно домовлятись, їм 

необхідно усвідомлювати мету навчання. Вони сприймають заслужену похвалу та 

заохочення, тому в процесі занять бажано застосовувати чітку систему мотивації. 

Дітям Альфа притаманна самоорганізація та несприйняття обмежень свободи, а 

ключовим аспектом відносин з оточуючими є партнерство. 

Для таких дітей потрібно застосовувати інші підходи щодо навчання, тому заняття 

в музеї передбачають застосування інноваційних педагогічних технологій, у нашому 

випадку це – гра із залученням музейних колекцій, експонатів, натуральних 

дидактичних матеріалів та ґаджетів. Головним джерелом реалізації педагогічних 

ігрових сценаріїв є урок, важливим аспектом якого є ефективний підбір методів та 

прийомів його проведення.  

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (штат Меріленд, 

США), показав, що інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка 

засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість учня, але й на його почуття та 

волю [12]. Найбільш ефективним у засвоєнні матеріалу є практична робота, яка 

реалізується в природничому музеї у вигляді музейних уроків і занять. Результати цих 

досліджень зображено на схемі, яка дістала назву «Піраміда навчання» (рис. 1).  
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Рис.1. Піраміда середніх показників засвоєння навчального матеріалу учнями.  

 

З рисунку 1 бачимо, що найбільш ефективним у засвоєнні матеріалу є практична 

робота, яка реалізується в природознавчому музеї за допомогою дидактики:  

1) втілює принцип наочності за допомогою експонатів та муляжів; 

2) підвищує науковий рівень і зміцнює зв’язок наукових знань з практикою та життям; 

3) розширює світогляд учнів; 

4) деталізує природничі процеси; 

5) виявляє специфічні чинники, що зумовлюють закони природи та життя; 

6) виявляє емоційне сприйняття об’єктів, знайомство з новим; 

7) забезпечує сприйняття цілісної природи знань та бачення взаємодій 

різноманітних складових життя. 

Для підготовки та реалізації уроку музейні працівники та вчителі використовують 

покрокову інструкцію. Насамперед обирається тема уроку. Наявність теми шкільного 

курсу визначає порядок роботи з музейними об’єктами. Далі визначається мета уроку 

та відбираються музейні об’єкти, що будуть нести основний інформаційний та 

навчальний зміст. На шкільному уроці, що передує уроку в музеї, встановлюється 

необхідний зв’язок із змістом заняття в музеї, нагадуються правила поведінки в музеї. 

За декілька днів до проведення уроку викладач знайомиться з літературою з обраної 

теми та відвідує музей для детальних обговорень.  

Хоча музеї і не завжди передбачені шкільною програмою проте нашим педагогам 

вдалося розробити і втілити в життя інтерактивні музейні уроки у вигляді ігор, що 

максимально доповнюють шкільну програму. Є певні вимоги до організації ігор у 

стінах природничого музею: по-перше, ігри повинні відповідати навчально-виховним 

завданням; по-друге, важливим атрибутом є правила гри; по-третє, гра має бути 

цікавою, а її учасники повинні отримувати від неї задоволення.  
Для проведення занять розроблено такі інтерактивні ігри як:  
1) гра «Бінго – тварини» – за темою різноманіття ссавців. Ресурс – роздруківка, на 

якій зображено 12 тварин та ручка, а також перелік характеристик для тварин. Процес 
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гри: учні повинні поставити знак плюс, яка характеристика відповідає тварині. 
Приклад характеристик: тварина має кіль та не літає, харчується рибою та інколи її 
називають «офіціантом» через специфічний вигляд. Учні кладуть плюс біля пінгвіна і 
так ділі. Хто швидше справиться – гукає «Бінго!» (рис. 2);  

 

 
 
Рис. 2. Гра «Бінго - тварини».  
 
2) гра «Ланцюг живлення». Ресурс – два дитячих обруча: червоного (хижаки) та 

зеленого (травоїдні) кольору, різноманітні пластикові тварини. Учні діляться на дві 
команди та відбирають в обручі «своїх тварин». Хто швидше і вірно справиться той і 
виграв (рис. 3);  

 

 
 
Рис. 3. Гра «Ланцюг живлення».  
 
3) гра «Історія одного волохатого носорога». Пропонується дітям з одного класу 

зробити відео розповідь про життя волохатого носорога, який знаходиться на діючій 
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експозиції ДПМ. Що він їв? Де жив? Як виглядав? Особливого устаткування не 
потрібно – можна використати смартфон. Разом з учнями визначаємо, хто буде 
сценаристом, режисером, монтажером, хто й які ролі виконуватиме. А після створення 
відео поміщаємо його в історію дітей класу.  

Також розроблено ігри: «Біологічний аукціон», «Поле чудес: різноманіття рослин», 
«Перетворення – прямий та непрямий розвиток у тварин», «Різноманіття птахів», 
«Впізнай тварину», «Впізнай рослину», «Нагодуй тварину», «Хто зайвий», «Відшукай 
сліди», «Покриви тіла», «Відсортуй плоди».  

До кожного уроку підібрано експонати, що відповідають тематиці занять 
(наприклад, пір’я, яйця та гнізда птахів, шишки, плоди, морські зірки, корали, муляжі 
квітів, плодів тощо).  

Акції та різноманітні події, особливо дитячі, збільшують аудиторію природничого 
музею, оскільки його основною за кількістю віковою групою відвідувачів є діти та учні 
шкільного віку [7, 8]. Традиційною стала акція "Пташина писанка", що відбувається 
кожного року напередодні Великодня. Основна аудиторія, на яку розрахована акція – 
діти 2-13 років. Ідея акції полягає в тому, що діти розмальовують білі курячі яйця в 
кольори та візерунки, які властиві пташиним яйцям у природі. Діти відчувають себе 
добрими героями і допомагають птахам відновити втрачені візерунки яєць, що 
прописано спеціально створеною казкою.  

Як дати нове життя використаним пет-пляшкам? Чи можливо їх «оживити» у 
вигляді медуз? Цього можна навчитися всім охочим на майстер-класі «Відкритий 
океан», де діти можуть подивитися пізнавальний фільм про медуз і власноруч зробити 
медузу для себе.  

Для дітей молодшого шкільного віку цікавою формою навчання є пізнавальні 
тематичні заняття, розраховані на групу до 20 осіб. В часі осінніх канікул проводяться 
заняття «Як формуються скам’янілості?». Діти з наочними матеріалами дізнаються, 
що таке скам’яніння і скам’янілості, як вони утворюються і які таємниці природи вони 
можуть розкрити.  

 

Висновки  
 

Застосування інноваційних педагогічних технологій під час уроків у природничому 
музеї та проведення освітніх акцій для дітей різних вікових категорій спричиняє 
значний попит на неформальну природничу освіту. Важливо й надалі підтримувати 
традицію започаткованих форм роботи і вводити нові, оскільки формування еколого-
етичних цінностей з раннього віку сприяє гармонізації взаємозв’язку людини і 
природи та зменшенню негативного впливу на довкілля.  
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Development and implementation of special natural-historical museum educational programs 

and projects  
The basic requirements for the development and application of interactive museum lessons in the 

form of games that maximally complement the school curriculum. Special approaches to teaching in 
the walls of the natural-historical museum of children of the Alpha generation are considered. It is 
emphasized that the main source of implementation of pedagogical game scenarios is a lesson, an 
important aspect of which is the effective selection of methods and techniques. There are obtained 
experience of children's shares and various events that enhance the museum audience.  

Key words: natural-historical museum, museum pedagogy, educational programs and projects, 
Alpha-generation, game practices. 
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