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Інтэрактыўныя формы музейнай педагогікі: 

квэст-рум ”Спадчына“ 

Музей  ”Аршаншчына літаратурная“ ДУА ”Сярэдняя школа №15 

г.Барані“ (Аршанскі раён, г.Барань).  
Кіраўнік музея – Баброва Ірына Антонаўна, намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце, (тэл: 80333050574). (Доўгі час кіраўніком музея 

з’яўлялася Валетава Вера Ільінічна, якая, нажаль, памерла летам 2021 года.) 

Метадычная дапамога (сааўтар) – Нікіфарава Марыя віктараўна, 

метадычтс ДУДА ”Аршанскі раённы цэнтр фізічнай культуры, турызму і 

краязнаўства дзяцей і моладзі“. 

 

Музей з’яўляецца адной з форм работы па развіццю творчай, 

інтэлектуальнай, камунікатыўнай дзейнасці і грамадскай актыўнасці вучняў у 

працэсе збірання, даследвання, апрацоўкі і прапаганды матэрыялаў крыніц, 

якія маюць выхаваўчую і навукова-пазнавальную каштоўнасць. Вывучэнне 

гісторыка-культурнай спадчыны малой радзімы пашырае і ўзбагачае нашы 

веды аб родных мясцінах, земляках-літаратарах, абуджае цікавасць і любоў 

да роднага краю, яго гісторыі і культуры, дапамагае больш поўна адчуць і 

ўсвядоміць сувязь з жыццём. Але гэтую цікавасць трэба выхоўваць. Менавіта 

квэст спрыяе гэтаму дзякуючы сваёй інтэрактыўнасці і магчымасці 

максімальна ўцягнуць экскурсанта, зрабіць яго не пасіўным слухачом, а 

актыўным удзельнікам падзей. У сувязі з гэтым  неабходна актыўна ўжываць 

у практыку работы музеяў розныя новыя формы працы. Адной з такой 

цікавых форм і з’яўляецца квэст.  

У наш час квэсты перайшлі з віртуальнай рэальнасці ў рэальнасць 

сапраўдную. Квэст – гэта гульня, якая дапамагае актывізаваць вучняў, 

бацькоў і дарослых. Дакладнай класіфікацыі квэстаў няма, але зразумела, 

што яны бываюць рознымі. Мы прапануем квэст-рум –  гэта квэст у 

рэальнасці. Асноўная задача такіх квэстаў – паспець выбрацца з памяшкання, 

пакуль не скончыцца патрэбны час. Для дасягнення мэты патрэбна выканаць 

прапанаваныя заданні. Квэст дапамагае стаць на новы ўзровень: стаць 

актыўным дзеячам і ўключыцца ў музейную педагогіку. З гэтай падставы мы 

і вырашылі распрацаваць квэст па школьнаму музею”Аршаншчына 

літаратурная“. 

Важную ролю ў дадзеным выпадку займае эмацыйны бок, які 

з’яўляецца галоўным кампанентам гульнявога працэсу.  

На падставе гэтага быў распрацаваны квэст-рум ”Спадчына“, які  быў 

рэалізаваны ў школьным музеі. 

 Актуальнасць дадзенага квэсту абгрунтавана запрашэннем дзяцей 

прыняць удзел у  квэст-падарожжы, які пабудаваны на праходжанні 

займальнага тэматычнага маршруту, самастойным даследаванні і пошуку 

адказаў на заданні квэсту. Нараўне з  выкананнем заданняў у іх 

прысутнічаюць матэрыялы, якія ствараюць пэўны гістарычны кантэкст і 

выхоўваюць музейную культуру.  Трэба адзначыць, што квэст праходзіць на 
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беларускай мове,  і дае магчымасць працаваць з прадметамі музейнага фонду. 

А гульнявыя моманты падчас музейных прыгод спрыяюць павышэнню 

цікавасці, а таксама фарміруюць прастору музейнай апантанасці. 

Прапанаваны квэст-рум цікавы для вучняў, так як прадугледжвае 

розныя заданні:, знаходжанне неабходнай інфармацыі, работа з прадметамі 

экспазіцый, заданні з QR-кодамі і на лагічнае мысленне, Web-заданні і інш. У 

залежнасці ад удзельнікаў прадугледжваецца пэўны час, за які патрэбна 

выканаць заданні і выбрацца з памяшкання музея. 

Квэст дастаткова варыятыўны, так як  можа праходзіць у камандах і 

пры асабістым удзеле. Мы прапануем Вам агляд каманднага ўдзелу. 

Мэта квэсту: актывізацыя пазнавальнай дзейнасці праз актыўнае 

наведванне вучнямі школьнага музея,  выхаванне эстэтычных і маральных 

ідэалаў, патрыятызму і музейнай культуры. 

Для вырашэння дадзенай мэты былі распрацаваны наступныя 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 

творчуюініцыятыву 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. 

Неабходня абсталяванне і атрыбуты: маршрутныя лісты,”Інструкцыя 

ўдзельніка“, заданні квэст-рума, заданні да гульнёвага этапу, заданні другога 

этапу, ”грошы“, пясочны гадзіннік, сертыфікат удзельніка. 

Гульнявая задума:  

Удзельнікаў чакае цікавае падарожжа. Пры ўдзеле наступных 

персанажаў: Дамавік-музейнік, Музеязнаўца, Стражнік, неабходна 

здейсніць квэст-падарожжа. Дамавік-музейнік расказвае, што ён разбіў 

важны артэфакт, і не можа знайсці яго кавалкі. Праз размову з Музеязнаўцам 

удзельнікі прыходзяць да высновы, што ўсе музейныя рэчы – гэта гісторыя і 

трэба вельмі беражліва да іх адносіцца. Затым Дамавік-музейнік запрашае 

знайсці ўсе артэфакты і адкрыць патаемнае памяшканне. Удзельнікі  

дзеляцца на 2 каманды, прыдумваюць сабе назву і вызначаюць капітана. 

Далей Дамавік-музейнік прапануе капітанам знайсці інструкцыю, 

згодна якой яны змогуць адправіцца ў падарожжа.  Дадзеная інструкцыя 

знаходзіцца ў памяшканні, якое патрэбна ім знайсці, разгадаўшы філворд. 
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Адказам з’яўляецца ”фондасховішча“. Капітаны 

знаходзяць там інструкцыі і вяртаюцца да астатніх.  

Музеязнаўца тлумачыць удзельнікам, што ім 

патрэбна зарабіць”грошы  для падарожжа“: для 

гэтага каманды адгадваюць за 5 хвілін загадкі, і 

атрымоўваць столькі ”грошаў“, колькі заробілі. 

Напрыклад, разгадаўшы загадку пра ваўка, яны 

атрымоўваць 5 рублёў, пра зубра – 100 рублёў і 

г.д. Дадзеныя заробленыя грошы даюць 

магчымасць купіць падказку, ”адкупіцца“ ад 

задання, набыць ключ. 

Дамавік-музейнік  расказвае, што час абмежаваны – ўсяго 35 хвілін, і 

калі пясочны гадзіннік перасыпе пясок ў другую чашу, то 

дзверы музея будуць зачынены, і, каманда, не паспеўшая 

выканаць заданні, не зможа прайсці ў патаемнае памяшканне 

і адшукаць апошні артэфакт. 

Затым каманды атрымоўваць квэст  і адпраўляюцца ў 

цікавае падарожжа па вывучэнню ”спадчыны нашых 

продкаў“. 

Трэба адзначыць, што прадугледжаны арганізатары квэста, якія 

выконваюць розныя ролі: 

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.  

Набор інструкцый уключае: маршрутны ліст ”Музейная зорка“, 

распрацаваны такім чынам, што на адной лакацыі знаходзіцца адна каманда. 

У маршрутным лісту прастаўляюцца ўсе дабытыя артэфакты і колькасць 

страчаных грошаў.  

Вельмі добра, калі ”музейныя героі“ будуць мець від казачных 

персанажаў. У нашым выпадку, у кожнага быў свой бэйдж з выявай.  

Гульня праходзіць у 5 этапаў:  

 агульны сбор; 

 аглядная экскурсія; 

 гульня з Дамавіком-музейнікам; 

 праходжанне квэста; 

 падвядзенне вынікаў. 

Разгледзім кожны этап. 
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Агульны сбор. Удзельнікі збіраюцца ў запланаваны час. Знаёмяцца з 

тэмай квэст-рума, мэтамі і правіламі, праходзяць інструктаж па тэхніцы 

бяспекі.  

Аглядная экскурсія. Удзельнікі праслухоўваюць аглядную экскурсію з 

элементамі інтэрактыву.  

Гульня з Дамавіком-музейнікам. Жараб’ёўка – гэта першая частка 

задання. Удзельнікі дзеляцца на 2 каманды. Выбіраюць капітана і 

прыдумваюць назву камандзе. Затым капітаны атрымоўваюць заданне, дзе 

патрэбна знайсці памяшканне, дзе знаходзіцца ”Інструкцыя ўдзельніка“. 

Затым  ад Дамавіка-музейніка каманды атрымоўваюць маршрутны ліст і  

заданні ”Квэст-падарожжа“. Далей удзельнікі ”зараблюяць грошы“. 

Праходжанне маршрута. Маршрут налічвае 2 этапа. Каманды 

працуюць з музейнымі рэчамі, Стражнік сочыць каб каманды знаходзілся на 

розных кропках. Мэта задання: прайці ўсе этапы, сабраць неабходныя 

артэфакты і пакінуць памяшканне музея за прапанаваны час (35 хвілін).  

2 этап: пры паспяховым выкананні ўдзельнікам неабходна выканаць 

заданне і набыць ключ, затым прайсці ў таемнае памяшанне, дзе неабходна 

знайсці апошні артэфакт. Таемнае  памяшканне – гэта кабінет, з запертымі 

дзвярыма. Выканаўшы заданне ў патаемным памяшканні, удзельнікі павінны 

вярнуцца к Музеязнаўцу з апошнім кавалкам артэфакту.  

І на апошім этапе, патэбна сабраць усе кавалкі ў адзін. 

Падвядзеннне вынікаў. Каманда-пераможца атрымоўвае падарунак, а 

другая каманда сертыфікат удзельніка. Музеязнаўца падводзіць вынікі 

квэсту. 

А зараз давайце адправімся ў падарожжа. У нас з Вамі ўсяго ўмоўна 35 

хвілін і прапанаваны наступныя заданні: 

1. Знайсці аўтараў прадстаўленых твораў або радкоў. 

2. Карыстаючыся рашэннем Бараньскага гарадскога выканкама 

запоўніць пропускі. 

3. Вызначыць якім чынам звязаны дадзеныя прозвішчы. 

4. Адгадаць сучасную назву вуліцы, якакя раней называлася  

”Новая“. 

5. Знайсці кнігу на якой адлюстравана выява вароны. 

6. Хто з’яўляецца аўтарам дадзеных кніг? 

7. Укажыце нумар пашпарту М. Сарокіна. 

8. Знайсці адрасата паштоўкі. 

9. Устанавіць узаемасувязь Уладзіміра Корбана з выявай вожыка 

(Корбан выпускаў часопіс ”Вожык“). 

10. Пазнайце пісьменніка і  зрабіце фотаздымак каманды каля 

прадмету асноўнага фонду  на мабільны тэлефон (ацэньваецца крэатыўнасць, 

творчая знаходлівасць, абгрунтаванасць выбару музейнага прадмету. 

На 2 этппе прадугледжаны наступныя заданні: разгадаць рэбусы, 

крыжаванку, папрацаваць з картай і інш.  
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У чым жа асаблівасці дадзенага квэсту? 

 гэта 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, дзякуючы чаму ўсе 

заданні і сам квэст 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. У залежнасці ад узроставых асаблівасцей час 

можа ці памяншацца, ці, наадварот, павялічвацца. 

 папулярызацыя музейных прадметаў праз іх вывучэнне падчас 

правядзення квэсту. 

     Квэст таксама мае міжпрадметныя сувязі з такімі дысцыплінамі як: 

літаратура, беларуская мова і  гісторыя. Яго можна праводзіць пры вувучэнні 

творчасці пісьменнікаў: Я.Купала, У.Корбан, Я.Сіпакоў і іншых аматараў 

літаратуры, а таксама пры вывучэнні Вялікай Айчыннай вайны на ўроках 

гісторыі. 

 Практыка музея пераканаўча даказала, што выкарыстанне квэсту, 

інтэрактыўных і гульнявых момантаў дапамагае выпрацоўцы ў іх 

самастойнага творчага мыслення, цвёрдых перакананняў, уменняў і навыкаў, 

практычнага прымянення атрыманых ведаў у жыцці.  Запсваенне матэрыялу 

ў разы эфектыўней чым пры выкарытсоўванні лекцыйных форм. Дзякуючы 

рабоце музея ў вучэбна-выхаваўчы працэс уводзіцца элемент жывога 

сузірання і  гістарычнае мінулае становіцца для вучняў рэальнай 

рэчаіснасцю. 

Такім чынам, удзел у квэсце будзе садейнічаць: 

       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. 

У выніку ўдзелу ў квэсце і агляднай экскурсіі ўдзельнікі атрымаюць 

пэўныя веды, а таксама змогуць папрацаваць з  музейнымі прадметамі.  

Мы ўпэўніліся, што спраўная работа ўсіх удзельнікаў, арыентацыя на 

рапрацоўку квэста, гульнёвых заданняў спрыяе дасягнуць жадаемых вынікаў. 

Напэўна, кожны з Вас, паважаныя калегі, задаўся пытаннем, наколькі 

нашы прапанаваныя матэрыялы могуць быць адаптаваны іншымі школьнымі 

музеямі ўстаноў адукацыі.  

Так вось, наша гульнявая задума, а таксама прыклады інтэрактыўных 

заданняў могуць быць выкарыстаць установы агульнай сярэдняй  і 

дадатковай адукацыі. Некаторыя заданні могуць быць выкарыстаны з улікам 

фондаў музея. 


