
Дзяржаўная ўстанова адукацыі ”Сярэдняя школа №15 г.Барані“
Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі 

”Аршанскі раённы цэнтр фізічнай культуры, турызму і краязнаўства 
дзяцей і моладзі“

Інтэрактыўныя формы 
музейнай педагогікі:

квэст-рум ”Спадчына“

Кіраўнік музея ”Аршаншчына літаратурная“: 
Баброва Ірына Антонаўна; М.В.Нікіфарава, метадыст



Раздзелы экспазіцыі:

Уладзімір Корбан - наш славуты зямляк;

Янка Купала ў Ляўках;

Аршаншчына літаратурная;

З гісторыі Барані;

Заўжды ў нашым сэрцы…

Дата адкрыцця: Загад №6 ад 10.11.1989 г.

Асноўны фонд музея: 127 экспанатаў.

Навукова-дапаможны фонд: 87 экспанатаў.

Музей 

”Аршаншчына літаратурная“ 



Роля музея ў Год гістарычнай памяці 

Музейная педагогіка

Адна з форм па развіццю

творчай, інтэлектуальнай, 

камунікаттыўнай дзейнасці і

грамадскай актыўнасці вучняў



Музей як сродак:

Выхавання  

Вывучэння

спадчыны

нашых продкаў

Фарміравання

патрыёта-

грамадзяніна



Неабходнасць ўжывання новых форм - БЕЗУМОЎНА 



Слова ”квэст“  з 

англамоўнага quest –

КВЭСТ – адна з галоўных форм музейнай педагогікі

Менавіта квэст спрыяе 

выхаванню цікавасці да 

музея дзякуючы сваёй 

інтэрактыўнасці і 

магчымасці максімальна 

ўцягнуць экскурсанта, 

зрабіць яго не пасіўным 

слухачом, а актыўным 

удзельнікам падзей.

”пошук прадметаў, 

прыгод“



Выдзяляюць наступныя квэсты: 

1. Квэст-рум – квэст у рэальнасці. 

Асноўная задача такіх квэстаў – паспець выбрацца з

памяшкання, пакуль не скончыцца патрэбны час. Для 

дасягнення мэты патрэбна выканаць прапанаваныя заданні; 

3. Квэст-экскурсія – спалучэнне квэста, дзе інфармацыя 

здабываецца ўласным розумам, з экскурсіяй, падчас якой можна 

даведацца шмат новых і цікавых фактаў. 

2. Камп’ютарны квэст – інтэр’актыўная гісторыя з 

галоўным героем; 



Музейныя прыгоды:

квэст-рум ”Спадчына“



Актуальнасць

Запрашэнне дзяцей прыняць удзел у  квэст-

падарожжы, які пабудаваны на праходжанні 

займальнага тэматычнага маршруту, 

самастойным даследаванні і пошуку адказаў 

на заданні квэсту.

Квэст праходзіць 

на беларускай 

мове!



Квэст прадугледжвае розныя заданні
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Мэта квэсту: 

Актывізацыя пазнавальнай 

дзейнасці праз актыўнае наведванне 

вучнямі школьнага 

музея, выхаванне эстэтычных і 

маральных ідэалаў, патрыятызму і 

музейнай культуры



Задачы: 

павысіць матывацыю вучняў да пазнавальнай дзейнасці па  

музейнаму напрамку;

актывізаваць цікавасць дзяцей да роднай гісторыі і

культуры;

спрыяць стварэнню беларускамоўнага асяроддзя, якое 

садзейнічае далучэнню моладзі да роднай мовы, культуры, 

традыцый праз знаёмства з гісторыка-культурным мінулым і 

літаратурным мастацтвам;

развіваць інтэлектуальныя здольнасці і стымуляваць 

творчую ініцыятыву і ўменне працаваць у камандзе, 

прыслухоўвацца да меркавання сваіх таварышаў;

фарміраваць навыкі пошуку неабходнай інфармацыі;

садзейнічаць развіццю інтэрактыўных і камунікатыўных 

якасцей навучэнцаў;

выхоўваць пачуцці гонару і патрыятызму за спадчыну 

продкаў.



Неабходнае абсталяванне: 

Інструкцыя удзельнікам 

квэст-рума
Паважаныя сябры і наведвальнікі

музея! Вас чакае цікавае

падарожжа. Каб прайсці ўвесь

шлях абавязкова ўважліва

азнаёмцеся з дадзенай

інструкцыяй. Наш Дамавік-

музейнік разбіў адзін важны

артэфакт, а кавалкі дзесьці…



Неабходнае абсталяванне: 



Гульнявая задума: 

Дамавік-музейнік Музеязнаўца 

(музейны знаўца)

Стражнік

Неабходнасць беражлівых

адносін у музеі!

Адшукайце кавалкі

артэфакту!



Інструкцыя удзельнікам квэст-рума
Паважаныя сябры і наведвальнікі музея! Вас чакае цікавае

падарожжа. Каб прайсці ўвесь шлях абавязкова ўважліва азнаёмцеся

з дадзенай інструкцыяй. Наш Дамавік-музейнік разбіў адзін важны

артэфакт, а кавалкі дзесьці згубіліся. Вам патрэбна адшукаць усе

кавалкі артэфакта і сабраць яго. Апошні кавалак застаўся ў

патаемным памяшканні, але каб яго знайсці Вам патрэбна спачатку

выканаць усе заданні, а ўжо потым, калі здабудзеце ключ, то знайсці

апошні артэфакт у патаемным памяшканні. Як толькі знойдзеце

кавалак артэфакта – адносце яго Музеязнаўцу. Але якое падарожжа

без карты??? Дадзены маршрутны ліст Вам дапаможа! Таксама Вам

будзе дапамагаць Дамавік-музейнік, які таксама хоча знайсці свае

згубленыя рэчы. Таксама Вы заробіце грошы, якія можаце

выкарыстаць у дадзеным падарожжы: купіць падказку, набыць

правільны адказ, ці адкупіцца ад задання. Але будзьце беражлівы,

калі не зможаце выканаць усе заданні дадзеныя грошы змогуь

спатрэбіцца пры набыцці ключа. На кожным пункце Вы можаце

набыць падказку ў Стражніка. Адзін раз сможаце адкупіца ад

задання. Ідзіце за сваёй зоркай і не сыходзьце з маршруту. Зорка –

гэта назва каманды. Шлях зоркі: пачатак ________ час і

_____________ час выканання падарожжа.

Будзьце уважлівы! Вам даецца 35 хвілін на выкананне квэст-рума.

Потым дзверы музея будуць зачынены!!! Жадаем Вам поспехаў!

Інструкцыя



Адказ: фондасховішча

Разгадаць філворд і адшукаць памяшканне: 



Удзельнікі «зарабляюць» грошы
Невялікі, рыжаваты,

А хвост доўгі і

калматы,

На дрэве жыве і шышкі

грызе.

(Вавёрка)

У рыжай разбойніцы

Хвост, як мятла.

Ад кары ўцякла –

Сляды замяла.

(Ліса)

Ён прысмакаў з’еў

нямала,

А калі харчоў не стала,

Лапу смокчучы, заснуў,

Ледзьве не праспаў

вясну.

(Мядзведзь)

Адгадайце, хто такі

На нагах гусіных

Сярод быстрае ракі

Збудаваў плаціну.

(Бабёр)

3 грывай, а не конь,

З рагамі, а не бык,

З барадой, а не казёл.

Гучна-гучна зароў

Цар пушчанскіх звяроў.

(Зубр)

Ён з лесу выйшаў зноў,

Не алень і не карова.

Сустрэцца з ім

прыйшлося…

Пазнаёмся гэта…

(Лось)

Падказка – 25 рублёў.

Прапусціць заданне

– 150 рублёў.

Набыць ключ – 240 

рублёў.



Дамавік-музейнік – ён дапамагае камандзе, сочыць за ходам

гульні, кантралюе час праходжання кожнага этапу, пры

неабходнасці дае падказкі. Пасля выканання задання на кожным

этапе адзін з удзельнікаў каманды прыносіць Дамавіку кавалак

артэфакту.

Музеязнаўца (музейны знаўца) – дапаможнік, які выдае

заданне, тлумачыць яго, падводзіць вынікі квэста. Гэта, як

правіла, сам кіраўнік музея.

Стражнік – назіральнік, які сочыць за правіламі квэсту, не

мае права дапамагаць удзельнікам.

Арганізатары, якія

выконваюць розныя ролі



Каманда, не паспеўшая выбрацца з памяшкання,

не зможа прайсці на 2 этап і адшукаць апошні

артэфакт!

Час удзелу- 35 хвілін





Этапы гульні

Агульны сбор

Аглядная экскурсія 

Гульня з Дамавіком-музейнікам 

Праходжанне маршрута 

Падвядзенне вынікаў



Агульны сбор

Знаёмства з тэмай, 

мэтамі і правіламі 

квэст-рума;

Інструктаж па 

тэхніцы бяспекі.



Аглядная экскурсія па музею 

Экскурсія праходзіць з элементамі інтэрактыву



Гульня з Дамавіком-музейнікам

Жараб’ёўка

Падзел на каманды, вызначэнне 

капітана 

Заданне капітанам: адшукаць

”Інструкцыю удзельніка“

Атрыманне камандамі маршрутных 

лістоў і заданняў квэст-рума 

Удзельнікі ”зарабляюць грошы“



Праходжанне маршрута

Першы этап: 

каманды працуюць з музейнымі 

рэчамі. 

Мэта: прайсці ўсе этапы, сабраць 

музейныя артэфакты і пакінуць 

памяшканне за 35 хвілін

Другі этап: 

набыць ключ, прайсці ў таемнае 

памяшканне, дзе адшукаць апошні 

артэфакт. 

Мэта: сабраць артэфакт



Падвядзенне вынікаў



МУЗЕЙНЫЯ ПРЫГОДЫ ПАЧЫНАЮЦЦА 









Фотаздымак каманды каля музейнага прадмета (крэатыўнасць, 

творчасць, абгрунтаванасць выбару музейнага прадмета)



Заданні другога этапу



Асаблівасці дадзенага квэсту

сінтэз розных заданняў: заданні на логіку і мысленне; 

пошукавыя і інфармацыйныя заданні, Web-заданні, заданні з 

QR-кодамі і інш;

квэст спрыяе стварэнню беларускамоўнай прасторы, дае 

магчымасць ”ажывіць беларускае мілагучнае слова“;

квэст-рум – гэта квэст у рэальнасці. Асноўная задача такіх 

квэстаў – паспець выбрацца з памяшкання, выканаўшы 

заданні, пакуль не скончыцца патрэбны час;

папулярызацыя музейных прадметаў праз іх вывучэнне 

падчас правядзення квэсту.



Міжпрадметныя сувязі



Выкарыстанне квэсту, 

інтэрактыўных момантаў

Выпрацоўка творчага

мыслення, практычнага

прымянення атрыманых

ведаў



Квэст садзейнічае

фарміраванню ў вучняў станоўчай пазіцыі па ўдзелу ў 

музейных мерапрыемствах;

актывізацыі цікавасці дзяцей да роднай гісторыі і культуры;

развіццю асобы вучня, які можа працаваць у камандзе;

выхаванню ў вучняў патрыятызму, пачуццяў годнасці за 

гістарычную і літаратурную спадчыну продкаў, павагу да 

роднай мовы.



Засваенне музейнага матэрыялу



Вынікі анкетавання



Алгарытм падрыхтоўкі і правядзення квэсту



Мы рады падзяліцца ўласным вопытам 



Дзякуй за ўвагу!

Давайце ўзаемадзейнічаць: 

Нашы тэлефоны: 

М.В.Нікіфарава     +375 33 324 87 87.

І.А.Баброва +375 33 305 05 74


