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ВСТУП 

 

Актуальність та доцільність дослідження. Проблема екологічної 

освіти і виховання є надзвичайно актуальною в наш час. Суспільству 

сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному відношенні 

люди. Усвідомлюючи, що людство не може не втручатися в природу, маємо 

шукати нові шляхи, технології виробництва, за яких припиниться 

необдуманий та безвідповідальний тиск на навколишнє середовище, будуть 

враховуватись вимоги екологічних законів. Саме тому так важливо розпочати 

екологічне виховання з дитячого віку. 

Ось чому зараз перед учителями та вихователями стоїть завдання 

екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших 

школярів, ураховуючи їх морально-психологічні особливості. Діти цього віку 

сприймають на віру все сказане вчителем, його думка є для них більш 

вагомою, ніж думки друзів-однолітків, інших дорослих. Вони більш 

емоційні, ближче до серця сприймають негаразди інших, сильніше 

співпереживають. 

В умовах екологічної кризи стає актуальним питання розвитку і 

вдосконалення екологічного виховання учнів відповідно до потреб 

особистості і суспільства. Важливим засобом екологічного виховання є 

музей,спрямований на актуалізацію особистої причетності, емоційної сфери, 

формування мотивів екологічного змісту, що забезпечує систематизацію 

світоглядних установок учнів. Сьогодні музей – це науково-

просвітницький,освітній заклад, який ставить перед собою, окрім 

специфічних професійних завдань, також широкі науково-освітні, естетичні 

та виховні завдання. Можна стверджувати, що сучасний музей – це 

своєрідний центр духовної культури майбутнього. Таке розуміння ролі і 

місця музею в останні десятиліття зробило актуальним сприйняття музею, як 

цілого соціального інституту з його багаточисельними функціями, 

напрямами, формами в їх органічній взаємодії. З основних напрямків 



музейної діяльності особливо визначається його наукова, експозиційна та 

освітньо-виховна діяльність. Але сучасний музей чітко реагує на всі 

соціальні та економічні зміни, які відбуваються в суспільстві. Зміна 

економічних умов та життєвих орієнтирів змінила самі основи музейної 

діяльності. Музеї вже не обмежуються лише науковими чи освітньо-

виховними завданнями. Вони стають важливими чинниками світової 

економічної стратегії в туристичній галузі, що примушує їх постійно 

розвивати систему створення нових програм і форм музейної діяльності, 

однією з яких є музейна педагогіка. 

Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в її 

повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. 

Природа, її краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою 

святинею, якій непідвладні час, мода. 

Музейна педагогіка, як один з напрямів діяльності музею, стає все більш 

усталеною в практиці духовно-морального, цивільно-патріотичного, 

історико-краєзнавчого виховання особистості дошкільника, молодшого 

школяра, підлітка чи юнака в єдиному освітньому процесі. Прагнення до 

гуманітарного оновлення освіти, орієнтованого на співробітництво музею і 

дитячого садка чи школи, на створення аматорських шкільних тематичних 

музеїв, принципи орієнтації на вікові особливості музейної аудиторії, 

взаємозв'язку школи і музеїв, підготовки юного покоління до дорослого 

життя через гру і за допомогою музейних засобів детермінують суть 

освітньої парадигми XXI століття.  

Мета дослідження– вивчити та узагальнити теоретичний та 

практичний досвід реалізації екологічного виховання учнів початкових 

класів засобами музейної педагогіки. 

Об’єкт дослідження –процес екологічного виховання учнів початкової 

школи . 

Предмет дослідження– музейна педагогіка як засіб 

екологічноговихованнямолодшихшколярів. 



Гіпотеза дослідження:використання музейної педагогіки як засобу 

екологічного виховання молодших школярів буде значно ефективнішим за 

наступних педагогічних умов:  

1) врахування вікових і психологічних особливостей дітей молодшого 

шкільного віку при відвідуванні музеїв;  

2) оптимального використання моделі музейно-педагогічного процесу, 

що забезпечує підвищення ефективності екологічного виховання молодших 

школярів. 

3) використання спеціально укладеної системи проведення музейних 

занять. 

Відповідно до поставленої мети та гіпотези дослідження 

визначенізавдання дослідження:  

1. Здійснити історико-теоретичний аналіз досліджуваної проблеми. 

2. Дати характеристику екологічних музеїв України та зарубіжжя. 

3. Розробити та впровадити елементи музейної педагогіки у систему 

екологічного виховання учнів початкової школи. 

4. Проаналізувати ефективність впровадження елементів розробленої 

методики у навчально-виховний процес початкової школи. 

Методи дослідження:теоретичні –длявивчення й аналізу науково-

педагогічної та психологічної літератури з проблеми використання музейної 

педагогіки як засобу екологічного виховання молодших школярів, аналізу 

поняттєво-термінологічної системи;емпіричні – вивчення й узагальнення 

педагогічного досвіду, спостереження за навчально-виховним процесом, 

проведення педагогічного експерименту; статистичні – для якісного та 

кількісного аналізу результатів експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідницько–експериментальна 

робота виконувалася на базі Київської спеціалізованої школи № 43 з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу «Грааль». 

Всього дослідженням у 2013/2014роках було охоплено 60 учнів 3-х класів. 

Наукова новизназдобутих результатів дослідження полягає в тому, 



щообґрунтовано й експериментально перевірено методичні основи музейної 

педагогіки у процес екологічного виховання учнів початкової школи. 

Практичне значенняполягає у тому, що розкрито нові функції музейної 

педагогіки; визначено роль музейного педагога у системі "школа-музей"; 

підвищено ефективність екологічного виховання в системі формування 

соціокультурного і освітнього середовищ сучасного міста через організацію 

спеціально розроблених заходів, розроблено спільні форми роботи музею та 

школи. 

Апробація:Результатидослідженнябулиопубліковані у 

збірникахнауковихпраць:  

1. Софієнко І.Музейна педагогіка як засіб екологічного виховання 

молодших школярів // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: 

збірник науковихпраць/ за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., доц. 

Н. М. Мирончик. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 357-359. 

2. Софієнко І. Народний потенціал музейної педагогіки // Парадигма 

етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища Поліського 

регіону: збірник наукових праць/ за ред. О. С. Березок, О. М. Власенко. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 83-85. 

Структура та обсяг роботи Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, списку використаних джерел (70 

найменувань),9 додатків (на 8 сторінках),4 таблиць, 4 рисунків. Загальний 

обсяг дослідження – 88 сторінки (з них 72 – основний текст). 

  



Висновки до першого розділу 

Форми і методи виховного впливу, що застосовуються на кожному з 

етапів формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів, 

спрямовані на розв’язання педагогічних завдань. Виховання потребує 

подальшої розробки комплексу завдань та екологічних проектів для 

формування екологічно доцільної поведінки у взаємодії школи і сім’ї. 

Процес їх активного впровадження відбувається як би «знизу», 

ініціатива виходить від практиків: з одного боку, це працівники музеїв, що 

намагаються привернути до себе основну категорію відвідувачів – дітей і 

студентів, з іншого – педагоги, які використовують інноваційні педагогічні 

технології із залученням музейних колекцій. Використання потенціалу 

музейної педагогіки цікавить на сьогодні значну кількість науковців, 

педагогів, працівників музеїв та представників громадських об'єднань, що 

свідчить про актуальність проблеми і вимагає організаційного вирішення на 

державному рівні. 

Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного 

дитинства. Основне завдання дорослих на цьому віковому етапі дитини - 

створення оптимальних умов для розкриття та реалізації можливостей дітей з 

урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. А це неможливо 

забезпечити без серйозної, грамотно вибудуваної діагностичної роботи 

психолога початкової школи.  

Важливим аспектом застосування музейної педагогіки на практиці є 

ефективний підбір методів та прийомів проведення нестандартного уроку, які 

специфічні за своїм характером, оскільки не лише спрямовують у дітей 

процеси естетичного сприймання світу, абстрактного та асоціативного 

мислення, а й розвивають їхню особистісну сферу, відчуття власного ―я‖. 

Також важливе створення умов для усвідомлення людиною своєї історичної 

ідентичності, місця в історичному часі й соціальному просторі, зв’язку 

сучасного з минулим та майбутнім – розвитку історичної свідомості людини. 

На нашу думку, це завдання особливо актуальне для формування світогляду 



дитини, яка шукає своє місце і свою роль в історичному процесі. Сутність 

музейного впливу полягає у створенні образу відповідної епохи (картини 

світу) на основі культурних цінностей – музейних предметів. 

Проведене дослідження не вичерпує означеної проблеми. Подальшого 

наукового пошуку потребує питання визначення форм, методів та засобів 

формування екологічного виховання молодших школярів. 

  



Висновки до другого розділу 

В умовах зміни сучасної парадигми виховання актуальним стає 

гуманістичний підхід у взаємодії вчителя і учня, який сприяє формуванню не 

тільки практичних навичок дитини (лічба, читання, письмо), а й розвитку 

духовних, соціальних, моральних і культурних цінностей. 

Досліджувані діти 3-Б класу із задоволенням відвідали музей води, 

мають позитивні враження та будуть по іншому відноситися до значення 

води загалом. Також, можемо вказати на те, що частіше потрібно водити 

дітей до музеїв та проводити екскурсії, діти стають більш обізнаними та по 

іншому відносяться до життя. 

Музей при закладі освіти – один із важливих засобів удосконалення 

процесу комплексного виховання учнів, розширення їх кругозору, розвитку 

пізнавальних інтересів та здібностей. Він допомагає встановленню 

міжпредметних зв'язків між навчальною і позакласною роботою. 

Музейний куточок - це особлива структура в школі. Вона є відправною і 

кінцевою точкою практично будь-якої справи. 

Музейний куточок - це сполучна ланка для всіх напрямків роботи 

школи. 

Музейний куточок - це не тільки центр пам'яті школи, тому ми хочемо, 

щоб не тільки учні, а й ветерани праці, батьки, просто жителі нашої 

місцевості стали частими гостями в музеї. 

Отже, музей – це інститут людської спільноти, що є засобом свідомого 

цілеспрямованого залучення людей до культурної спадщини минулих часів і 

займає особливе місце в житті людства. Об'єктами сучасного музеєзнавства є 

як загальносвітові, загальноукраїнські культурні святині, так і пам'ятки 

місцевого значення, особливо ті, що недостатньо вивчені та відомі. 
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