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[3]. 

Тому, можна зробити висновок, що фізична культура має дуже великий 

вплив та є невід'ємною частиною забезпечення здоров'я та дієздатність 

студента, підвищенню його соціальної і трудової активності, задоволення 

моральних, естетичних та творчих запитів. 
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МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ ГЕОЛОГО-ПЕЛЕОНТОЛОГІЧНОГО 

МУЗЕЮ  КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ В ОСВІТНЬО-

ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ПРОСТОРІ 

Геологія відкриває допитливим чарівний світ мінералів і кам’яних 

гірських порід. Закономірність чітких форм і кристалів і мінеральних тіл – 

неперевершений приклад математичної точності і краси природи… 

В.Г. Бондарчук 

Історія царства мінералів насичена драматичними подіями геологічних 

епох, тому кожен індивідуум і кожен агрегат має особисту «біографію». Світ 

мінералів – це чудові кристали, нескінченна різноманітність форм і кольорів. 
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Таким багатством володіє геолого-палеонтологічний музей природничо-

географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Геолого-палеонтологічний музей було відкрито в 1986 році при кафедрі 

фізичної географії. Історія музею тісно пов’язана з колишнім завідувачем 

кафедри доцентом І.Б. Люріним, який був натхненником і організатором його 

утворення. Створення експозицій музею було проведене силами ініціативної 

групи, до якої увійшли студенти (серед них були теперішній ректор 

університету проф. Молодиченко В.В., викладачі - доц. Андрюшенко Ю.О., 

доц. Кармишев Ю.В.) і викладачі кафедри.  

Представлені експонати мінералів, гірських порід, викопних організмів і 

фондових матеріалів з мінералогії, петрографії і кристалографії упродовж 

багатьох років збирались під час проведення виїзних польових практик і 

експедицій студентів факультету на Алтай, Північний Урал, Сахалін, Камчатку, 

Кольський півострів, до Середньої Азії, Красноярського краю, Забайкалля, 

Карпат, Криму і багатьох інших регіонів. 

Зараз геолого-палеонтологічний музей включає три відділи: 

палеонтологічний, палеонтолого-археологічний і відділ мінералогії, петрографії 

і кристалографії. Музей є одним з небагатьох музеїв на Україні, які організовані 

в педагогічних вищих учбових закладах. 

Експозиції і фондовий матеріал музею широко використовується в 

навчальному процесі студентів природничо-географічного і хіміко-біологічного 

факультетів стаціонарної і заочної форм навчання. Викладачами кафедри  

розроблені тематичні колекції до практичних занять з дисциплін «Геологія» (І 

курс, природничо-географічний факультет), «Геологія з основами геохімії» (І 

курс, хіміко-біологічний факультет), «Геологія з основами геоморфології» (І 

курс, хіміко-біологічний факультет) з тем «Кристалографія», «Класи 

мінералів», «Гірські породи», «Форми збереження викопних організмів», 

«Викопні залишки безхребетних» (Фото. 1). 
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Фото. 1. Практичне заняття з розділу «Історична геологія» для студентів 

заочної форми навчання, напряму підготовки  «географія» 

 

Матеріали музею систематично використовуються студентами в 

самостійній роботі при визначенні мінералів і гірських порід, при ознайомленні 

з їх фізичними властивостями. На базі фондових матеріалів музею виконуються 

наукові дослідження студентів, які знайшли відображення в курсових, 

дипломних і магістерських роботах. 

Окремим напрямком роботи геолого-палеонтологічного музею є - 

проведення консультацій з визначення мінералів та гірських порід для 

студентів та учнів загальноосвітніх шкіл, учасників всеукраїнських олімпіад з 

географії. 

Неоцінима роль музею під час проведення навчальних практик і 

міжвузівського представництва, про що свідчать відгуки Кіровоградського, 

Тернопільського, Уманського, Ніжинського, Вінницького державних 

педагогічних університетів і Київського національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова (фото 2). 
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Фото 2. Екскурсія для студентів Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка за програмою 

«Студбумеранг» (18 травня 2016 р.) 

 

Музей єважливою ланкоюв роботі з профорієнтації для майбутніх 

географів і істориків серед шкіл міста, району і області. Щорічно в музеї 

проводиться більше 20-ти тематичних екскурсій для учнів загальноосвітніх 

шкіл міста та району: «Історичний розвиток органічного світу», «Речовинний 

склад земної кори», «Палеоклімати Землі і органічний світ», «Світ мінералів» 

та ін. Матеріали екскурсій є доповненням до уроків практично з усіх  курсів з 

географії загальноосвітньої школи. 

Постійний зв’язок викладачів кафедри підтримується з педагогічним 

ліцеєм «Творчість» та Малою академією наук м. Мелітополь - це не тільки  

екскурсії для ліцеїстів та слухачів МАН – майбутніх студентів нашого 

університету, але і консультації для викладачів і учнів, що виконують наукові 

роботи з геологічної тематики. 

Втілення принципів науковості, культури, естетичності, педагогічної 

майстерності, виховання поважного відношення до геологічного середовища і 

багато іншого доброго і корисного можливо завдяки музейній справі, яка в 

активній формі проводиться на кафедрі фізичної географії і геології. 

 


