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Етап 1. Немає експозиц� – не буде екскурс�.

Затвердьте остаточну тему екскурс�, 
окреслить коло пошуку артефактів.  Для 
створення експозиц� почніть  збирати, 
накопичувати та систематизувати  
експонати. Досліджуйте історію окремих 
речей.  Запишіть свідчення людей, що 
знають про їх походження.
Обговоріть з дітьми правила спілкування з 
власниками, познайомте  з  процедурою 
передачі артефактів до музею.

.Етап 3.  «Речі починають розповідати».
Складіть розгорнутий план майбутньої екскурс�. Змістове 
наповнення екскурс� залежить від наявності, кількості, роду та 
виду експонатів, інформац� про них.
Для відвідувачів різного віку ми розробили тексти для  45-ти 
хвилинної та 10-хвилинної екскурс� у приміщенні музею та 
віртуальної екскурс� (за допомогою медіа засобів). 

Етап 4. Занурення в тему. «Шліфування» майстерності 
екскурсовода.  
Попрацюйте з текстом - співставте об’єм тексту з часом вашої 
екскурс�.
Ми орієнтувались на те, що зміст 10 хвилинної екскурс�, 
проведеної в оптимальному темпі має становити близько 1000 слів. 
Уникайте складнопідрядних речень, розповідайте просто. 
Вживайте терміни зрозумілі екскурсоводу та екскурсантам.
Ми  звернули увагу на те, що під час екскурс� люди сприймають  
лише частину розповіді екскурсовода, тому ретельно 
контролювали зміст розповіді, щоб  не перевантажити � датами, 
фактами та подіями. Запросіть в якості експертів вчителів 
української мови та літератури, мистецтва, істор�, технологій.  
Проведіть декілька пробних екскурсій перед активом музею, 
внесіть поправки у текст. 

Одночасно зі   збором речових джерел накопичуйте теоретично- інформаційну 
складову майбутньої екскурс�. Організуйте відвідування бібліотеки, архіву, зустріч з 
краєзнавцями, старожилами, місцевими колекціонерами. 
Започаткували нову експозицію декілька експонатів з фондів нашого музею.

Методика організації екскурсії у шкільному музеї
 На прикладі проєкту «Жіноча мода на пульсі історії».

Учасники проекту вивчають періодичні видання.

Експозиція музею. 
Жіночий костюм, якому 

більше ста років.

Процес створення експозиц�. 

Генеральна репетиція екскурс�. Слухачі дають 
поради, ставлять запитання, аналізують відповіді. 

Фрагменти екскурс� «Жіноча мода на 
пульсі істор�». 

Фрагменти екскурс� «Сорокові рокові». Історична 
реконструкція. Згортання скатки. Використання онуч.

Учасники проекту обмінюються думками, 
шукають компроміс у дискус�

Фрагменти екскурс� «Жіноча мода на 
пульсі істор�». 

             Віртуальна екскурсія. Екскурсовод   
Мамзенко Дар’я

Наш проєкт «Жіноча мода на пульсі історії». став частиною масштабного проекту «Речі 
починають розповідати», який тривалий час реалізується на базі  шкільного 

історико-краєзнавчого музею Барвінківського ліцею № 2. Частина експонатів нашого музею 
розповідають відвідувачам про радянську жіночу моду 30-х-40-х років 20 століття - дуже цінне 

джерело інформації як про побут, так і про економічні та політичні процеси, що відбувалися 
на той час в суспільстві. Тому одним з продуктів дослідницької роботи стала екскурсія 

    Переваги використання методики під час історичного дослідження : 

Етап 2. Від конкретного до загального. 

Коли артефакти систематизовані, беріться за створення 
тематичної експозиц�.
 Виберіть оптимальне місце в приміщенні музею (розмір, 
освітлення, експозиційні можливості). Складіть перелік 
необхідних матеріалів для оформлення виставки.
 Обміркуйте загальний вигляд експозиц�, визначте 
послідовність та логіку розміщення експонатів. Намалюйте 
ескіз.Матеріалізуйте свій задум – створіть експозицію. Нам 
знадобилось декілька тижнів і допомога волонтерів – 
добровольців: батьків, вчителів, друзів, місцевих майстринь 
рукодільниць.

Етап 5. Коли екскурсант не споглядач, а учасник. Елементи імерсивних практик в 
екскурс�.

Передбачте можливість залучення екскурсантів до процесу історичної реконструкц� 
під час екскурс�. Визначте епізод в ході екскурс� у якому відвідувачі зможуть діяти як  
люди минулої епохи. Це мають бути легкі практичні д�, що займають мало часу і не 
потребують попередньої підготовки. .      

Бажано щоб дітям було весело і кожна практика закінчувалась успішно.
Визначте експонати для реконструкц�. 

Завершіть екскурсію спільним колом рефлекс�.


