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Назва проекту Музей з інтерактивною складовою 

“ІСТОРИЧНА МАШИНА ЧАСУ”  

(як людина удосконалювала годинники) 

Тип проекту  Великий 

Мета проекту Підвищення зацікавленості учнів 

природничо-математичними науками, 

культурно-освітнього розвитку 

учнівської молоді  шляхом застосування 

діджитальних (QR-кодів, сенсорних 

кіосків з функцією Touch Screen) 

можливостей музею. 

Завдання проекту 1. Згуртування учасників освітнього 

процесу шляхом спільної реалізації 

проекту від планування до використання 

готового продукту. 

2. Формування навичок роботи над 

проектами учнями закладу. 

3. Ознайомлення з минулим, 

розвитком і механічною складовою 

еволюції годинникової системи. 

4. Зацікавити учнів природничо-

математичними науками, навчити 

застосовувати їх на практиці для 

вирішення завдань у технологіях, а в 

подальшому сприяти правильному вибору 

освіти: науково-дослідна діяльність, 

змагання, проекти, розробки стартапів.  

5. Ознайомити учнів з принципом дії 

годинників різних епох і їх призначення; 

 

Стислий опис проекту Наш заклад вже протягом десяти років 

працює над створенням музеїв.                         

В школі відкрито та працює три музеї та 

музейна експозиція. І даний проект є 

продовженням наших напрацювань. 

Проект пропонує оновлення дизайну 

шкільного коридору та створення музею 

хронології розвитку годинників. Із 

використанням новітніх технологій, 

зокрема Touch Screen, QR-кодів та 

інтерактивних експозицій. 

STEM-освіта, це такий підхід до навчання 

дитини, коли за основу беруть не набуття 



знань, а вміння їх здобути, застосувати, не 

втрачаючи при цьому себе, як особистості. 

Отримати знання не окремими 

предметами, а за допомогою інтеграції 

чотирьох напрямів в єдине ціле. 

Саме так плануємо поєднати інформацію 

та інтерактивні завдання (які будуть 

систематично оновлюватись) на 

інтерактивних панелях музею та у 

виставкових вітринах.  

Під час роботи над проектом учасники 

освітнього процесу будуть залучені до 

створення QR-кодів, інформації для 

сенсорних музейних кіосків.  

Учасники гуртка «Музеєзнавство» 

розроблять тематичні екскурсії для різних 

вікових категорій та серії квестів з різних 

напрямків навчання.  

На перервах та в позаурочний час площа 

музею за лічені хвилини перетворюються 

на коворгінг  центр,  в якому планується 

проведення засідань учнівського 

врядування, тренінгові заняття, мозкові 

штурми,  конференції та дебати. 

Під час роботи над ескізами учасники 

проекту планують використати  

додаткову історичну літературу, відвідати 

архіви та музеї з метою пошуку цікавої 

інформації. Ще одним напрямком пошуку 

інформації стане живе спілкування з 

відповідними фахівцями. 

Музей годинників може стати ще однією 

родзинкою закладу і міста, що допоможе 

перетворити Вінницю у туристичну 

столицю України. 

 

Очікуванні результати 1. Збільшення кількості учнів 

зацікавлених у вивчені природничо-

математичних наук. 

2. Проведення навчальних занять з 

історії, астрономії, фізики, математики, 

мистецтва (протягом навчального року). 

3. Залучення учасників гуртка з 

інформаційних технологій до оновлення 

інформації сенсорних кіосків (1 раз на 3 

місяці). 

4. Проведення квестів та 

інтерактивних заходів з використанням 

матеріалів музею (2 рази протягом місяця). 



5. На перервах та в позаурочний час 

площа музею за лічені хвилини 

перетворюються на коворгінг  центр,  в 

якому планується проведення засідань 

учнівського врядування, тренінгові 

заняття, мозкові штурми,  конференції та 

дебати. 

6. Проведення різноманітних 

тематичних екскурсій для учнів школи та 

міста. 

7. Музей стане ще однією 

туристичною родзинкою Вінниці. 

Співпраця з КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» сприятиме 

покращенню іміджу закладу, як складової 

туристичної інфраструктури міста. 

 

Ключові заходи проекту 1. Коректування ескізу для музейної 

рекреації. 

2. Демонтаж зовнішнього покриття 

стін. 

3. Підготовка до розпису стін, 

нанесення макету і подальше оздоблення 

стін. 

4. Розробка інтерактивних матеріалів 

для музейних інтерактивних панелей. 

5. Створення QR-кодів з інформацією 

про музейні експонати. 

6. Встановлення шаф-вітрин для 

експонатів (годинників) та сенсорного 

кіоску з функцією Touch Screen 

(інтерактивна панель). 

7. Встановлення шаф-вітрин для 

експонатів (годинників) та сенсорного 

кіоску з функцією Touch Screen 

(інтерактивна панель). 

8. Урочисте відкриття музею. 

9. Проведення квестів з 

використанням матеріалів інтерактивних 

панелей та QR-кодів музейних експонатів. 

10. Проведення круглого столу для 

членів шкільного врядування та вчителів 

закладу: «ТЕПЕР У НАС «ВСЕ БУДЕ 



STEAM  (Science + Technology + Engineering 

+ Art + Mathematics (наука + технології + 

інженерія + мистецтво + математика)»?! 

Період реалізації До грудня 2020 року  

Приблизна вартість проекту, тис. грн. 297 632 тис. грн. 

Учасники реалізації проекту Учні, батьки, адміністрація закладу, 

вчителі історії, інформатики, технічний 

персонал, наймані працівники. 

Коментарі  

Наявність презентації В наявності 

Наявність фото В наявності 

Наявність відеоматеріалів - 
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МП 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Найменування витрат 

 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість, 

од. 

 

Вартість за 

одиницю, 

грн 

 

Всього, 

грн 

1. Послуги з оформлення 

приміщення музею (ФОП) 

кв. м 111 1400 155 400 

2. Сенсорний кіоск Корсар 22М 

ZB / 1920x1080 / 22 "/ активна 

матриця TN / 16: 9 / Intel 

Pentium Gold G5400 

шт. 2 32 156 грн. 64 312 

3.  Скляні вітрини для 

експонатів 

шт. 3 15 000 45 000 

4. Стілець Jack V 4 (21229736) 

https://kupistul.ua/ua/stul-

jack/229736 

 

шт. 40 448 17 920 

5. Створення інтерфейсу 

інтерактивних панелей 

шт. 1 15000 15000 

      

      

 ВСЬОГО:    297 632 

https://kupistul.ua/ua/stul-jack/229736
https://kupistul.ua/ua/stul-jack/229736

