
 

Інформація 

про роботу  музею кімнатних рослин 

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 

Вінницької міської ради» 

 

        Відповідно до плану роботи закладу на 2021-2022 навчальний рік музей 

кімнатних рослин проводить  певну освітньо - виховну роботу серед учнів, надає 

можливість учителям  використовувати матеріали музею в освітньому процесі. 

Ведеться  документація: у картотеку заносяться придбані для музею експонати, 



обліковуються навчальні заняття, екскурсії для учнів, масові заходи,  

консультації, зустрічі.  

Історія створення музею 

У 2005 році вчителі  кафедри природничих наук організували галерею 

кімнатних рослин, яка відповідно до наказу директора школи № 36 від 

04.04.2006р. «Про створення музею кімнатних рослин», на виконання 

наказу начальника управління освіти Вінницької міської ради № 259  від  

18.04.2006р.  була перейменована в природничий музей. 

 

        Витяг із вищезазначеного наказу: 

       «З метою розширення і збагачення знань учнів про природу, красу 

рослинного світу  формування в підростаючого покоління навичок 

кімнатного квітникарства, вміння доглядати за рослинами, підвищення 

інтересу до пошукової та краєзнавчої роботи, проведення еколого –

натуралістичних заходів, з ініціативи методичного об’єднання вчителів 

природничого циклу, зважаючи на актуальність, доцільність і 

зацікавленість учнівського колективу та достатню кількість експонатів, 

     

 НАКАЗУЮ: 

1. Шкільну галерею кімнатних рослин, розташовану в приміщенні 

методичного кабінету, перейменувати в природничий музей. 

Завідувачем призначити заступника директора школа з навчально-

виховної роботи Пастух Л.М. 

 

2. Пастух Л.М.:  

2.1. Легалізувати музей кімнатних рослин, порушити клопотання 

перед управлінням освіти Вінницької міської ради про офіційне 

визнання, взяття музею на облік та вручення свідоцтва. 

 
 

З метою підвищення ролі музею в освітньому процесі, пізнання законів 

природи, взаємозв’язок її окремих компонентів, розширення  світогляду, знань  



та уяви  учнів про зміни в житті кімнатних рослин,  проведення заходів для 

забезпечення найсприятливіших умов для повноцінного функціонування 

рослин, вчителі кафедри природничого циклу ведуть науково-дослідницьку та 

пошукову роботу. Шкільний  музей  -  лабораторія,  працюючи в якій,   учні  

вчаться  правильно  доглядати  за  рослинами,   керувати  їхнім розвитком, а 

головне - спостерігати й розуміти життя рослин, любити їх.  Відвідуючи  уроки 

та позакласні заходи  в початкових класах  відповідно до плану співпраці з ДНЗ 

№№ 11,45,75, майбутні першокласники, з задоволенням відвідують музей, 

беруть участь у бесіді «5 хвилин з квітами». 
 

Діти зацікавлено слухають інформацію про багату флору музею. 

 

 

               У квітах, у травах, у сонячній млі 

                                                                   Живуть мої думи й турботи малі 

       
Важливе місце займає робота з довідковим матеріалом. 

       Готуючись до занять,  учителі Чульфа Л.В., Процько Ю.С. та Білоконна Н.В. 

використовують спеціальну літературу, відшукуючи відповіді на  численні 

запитання,  які  задають учні.  



Активісти ради музею упорядкували  папки з пізнавальною інформацією «Догляд 

за рослинами», «Квіти в нашому житті», «Легенди і міфи про квіти», «Яка ти 

квітка», «Звідки походять кімнатні рослини», «Улюблені квіти», «Це цікаво», 

складено й оформлено фотокаталог рослин музею - електронна версія. 

Члени гуртка «Юні квітникарі» (відповідальна вчитель біології Білоконна Н.В.) 

проводять просвітницьку роботу серед учнівської молоді,  сприяють  естетичному 

вихованню, організовуючи  екскурсії в музей кімнатних рослин.                                                                             

Заслуговує на увагу така форма роботи, як використання можливостей музею для 

виконання програм, зокрема надання методичної і практичної допомоги вчителям 

школи І-ІІ ступеня в проведенні природознавчих уроків.  

Серед учнів молодших класів створений загін «Юні квітникарі»; старша група 

передає досвід  роботи з питання догляду за рослинами.  

          

Фотофакти 

 



            
                                      

        

 

 
У квітів – санітарний день.  За рослинами доглядають учениці 5-Г класу: Гонта М.. 

Коваль А., Ткачова М. 



Учителі  МО природничих наук  - ентузіасти квіткової справи. Доглядаючи 

за квітами, кожен із них залишає в музеї маленьку частинку своєї душі, 

віддаючи її квітам.  

Тут  після робочого дня педагоги проводять частину вільного часу, 

відпочивають душею, вбираючи енергію рослин.  

 

 
      

 

Примітка: зважаючи на необхідність реконструкції методичного 

кабінету з метою організації робочого кабінету заступникам 

директора, експонати та документацію музею кімнатних рослин з 

2020 року розміщено в учительській закладу (43.7 кв.м) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



      

 

                             


