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АНОТАЦІЯ 

Трутень А. В. Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021.  

Дисертація присвячена проблемі виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Ретроспективний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, 

соціологічних джерел дав змогу побачити розвиток ідей виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів людини у культурно-історичному розрізі й 

з’ясувати, що досліджувана проблема розглядається лише частково в контексті 

ціннісного ставлення до природи. 

Уточнено зміст понять «цінність», «ціннісне ставлення», «водні ресурси» і 

запропоновано комплексне визначення поняття «ціннісне ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти»  як інтегративне особистісне 

утворення, що виявляється емоційно-позитивним ставленням до водних ресурсів, 

характеризується усвідомленням значимості для життєдіяльності людства та 

передбачає екологобезпечне і бережливе їх використання. Охарактеризовано 

структурні компоненти, що формують зміст зазначеного поняття: емоційно-

оціночний полягає в усвідомленні на емоційному рівні значущості водних 

ресурсів для населення зокрема й держави в цілому; рефлексивний забезпечує 

пошук особистісного змісту як засобу подолання перешкод у збереженні водних 

ресурсів і їх раціональному використанні; когнітивний передбачає сукупність 

знань, уявлень, суджень про ціннісне ставлення до водних ресурсів; діяльнісний 

реалізується через готовність до участі в заходах, пов’язаних із збереженням і 

раціональним використанням водних ресурсів. 

Проаналізовано й узагальнено вітчизняний, зарубіжний досвід виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. В ході вивчення вітчизняного досвіду здійснено аналіз навчальних планів і 
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програм для підготовки студентів спеціальностей «Водні ресурси та 

аквакультура», «Екологія», «Агрономія», «Професійна освіта (Технологія 

виробництва та переробка продукції сільського господарства)». Детальний 

розгляд планів виховної роботи засвідчив, що виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів є невід’ємною складовою екологічного виховання, яке 

реалізується за допомогою проведення різноманітних екологічних акцій, 

конкурсів, фестивалів, виховних годин, відзначення пам’ятних дат, екскурсій 

передовими господарствами, участі в аграрних виставках, залучення студентів до 

благоустрою території закладу вищої освіти, проведення лекцій та практичних 

занять, проходження навчальних і виробничих практик, вивчення історії 

навчального закладу й держави загалом, організації зустрічей з успішними в 

аграрній галузі людьми. Аналіз досвіду зарубіжних країн (США, Німеччина, 

Японія, Польща, Англія, Італія, Франція, Китай)  показав, що основу екологічної 

освіти та виховання університетів наук про життя становить сталий розвиток 

суспільства, удосконалення екологічного світогляду й культури особистості, 

бережливе ставлення до природних ресурсів. Вважаємо, що поєднання 

вітчизняного та зарубіжного досвіду сприятиме підвищенню ефективності 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти. 

Визначено та обґрунтовано критерії та відповідні їм показники вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. До мотиваційного критерію належать такі показники, як інтерес до водних 

ресурсів і до інноваційних технологій в аграрній сфері, усвідомлення потреби у 

якісній питній воді; до когнітивного – знання про водні ресурси, знання про їх 

стан у навколишньому середовищі; до емоційно-ціннісного – сприйняття води як 

життєво необхідного ресурсу, дбайливе ставлення до водних ресурсів; до 

діяльнісного – готовність до збереження водних ресурсів і бажання відстоювати 

свої права та громадську позицію, участь у заходах, присвячених збереженню й 

раціональному використанню водних ресурсів. Відповідно до зазначених 

критеріїв і показників виокремлено такі рівні вихованості ціннісного ставлення до 
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водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти, як високий, середній, 

низький. 

Для діагностики рівня вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів, 

застосовано комплекс методів науково-педагогічного дослідження, зокрема 

вивчення документації аграрного закладу вищої освіти, педагогічне 

спостереження, анкетування, експерта оцінка, самооцінка.  

Проведено констатувальний етап експерименту з метою визначення рівня 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. В експерименті взяли участь 432 студенти. На основі узагальнених 

результатів діагностики встановлено, що 26,62 % студентів (115 осіб) мають 

високий рівень ціннісного ставлення до водних ресурсів, 47,45 % (205 осіб) – 

середній рівень і 25,93 % (112 осіб) – низький.  

Студентів із високим рівнем ціннісного ставлення цікавить стан водних 

ресурсів, вони усвідомлюють важливість потреби в якісній питній воді; мають 

ґрунтовні знання про водні ресурси й розуміють їх значущість; сприймають воду 

як життєво необхідний ресурс і дбайливо ставляться до неї; долучаються до 

заходів, присвячених збереженню водних ресурсів, і відстоюють свою громадську 

позицію. Студенти із середнім рівнем частково цікавляться станом водних 

ресурсів та усвідомлюють потребу в якісній питній воді; володіють несистемними 

знаннями про водні ресурси; індивідуальне усвідомлення їх значущості має 

ситуативний характер; зрідка сприймають воду як життєво необхідний ресурс, і в 

окремих ситуаціях дбайливо ставляться до неї; інколи беруть участь у заходах, 

присвячених збереженню водних ресурсів, і частково відстоюють свою 

громадську позицію з цієї проблеми. Студентам із низьким рівнем стан водних 

ресурсів не цікавий, вони не усвідомлюють важливості потреби в якісній питній 

воді; мають фрагментарні знання про водні ресурси й не розуміють їх значущості; 

не сприймають воду як життєво необхідний ресурс і недбайливо ставляться до 

неї; не долучаються до заходів, присвячених збереженню водних ресурсів і не 

відстоюють свою громадську позицію з аналізованого питання.  
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На основі проведеного дослідження доведено, що для ефективності 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти важливо забезпечити використання таких педагогічних умов, як 

передача знань про водні ресурси студентам аграрних закладів вищої освіти; 

формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в процесі 

практичного навчання; використання інтерактивних форм і методів виховної 

роботи патріотичної змістовної спрямованості; залучення студентів аграрних 

закладів вищої освіти до суспільно-корисної праці й діяльності 

природоохоронних громадських організацій. 

Обґрунтовано методику виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти, яка складається з таких блоків – 

цільового (формулювання мети: виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти і реалізація поставлених 

завдань); змістового (сюди входять загальнолюдські, екологічні, громадянські, 

національні цінності); методологічного (застосування аксіологічного, 

особистісно-орієнтованого, антропологічного, діяльнісного підходів); 

процесуального (розрізняємо мотиваційний, інформаційний, формувальний, 

діяльнісний етапи й відповідні форми і методи виховання; у рамках блоку 

забезпечується впровадження визначених педагогічних умов); оцінного (включає 

критерії, відповідні їм показники та рівні вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти); результативного 

(досягнення поставленої мети). 

Доведено, що використання таких форм і методів, як приклад, доручення, 

заохочення, змагання, бесіда, лекція, диспут, читання екологічної літератури, 

студентські конференції, вечори запитань та відповідей, зустрічі з відомими 

людьми, тематичні вечори, виховні години, тематичні екскурсії, гуртки, 

предметні тижні, екологічні квести, флешмоби, педагогічна вимога, громадська 

думка, привчання, тренінг, самовиховання, сприяють підвищенню рівня 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти. 



6 

 

Проведено контрольний етап експерименту з метою порівняння рівня 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти контрольної групи з експериментальною групою, де проводився 

формувальний етап досліду. Після реалізації методики виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів узагальнено результати 

педагогічного експерименту, які свідчать, що в експериментальних групах 

збільшилася кількість студентів із високим рівнем вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів на 13,30 % та зменшилася кількість студентів з 

низьким рівнем на 15,59 %.  

Перевірено ефективність методики виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти за допомогою критерію  

Пірсона χ2. Доведено, що Тексп>Ткрит (16,943828>5,991), тобто різниця між даними 

контрольних та експериментальних груп не є випадковою, а виникла внаслідок 

проведення формувального етапу досліду, що доводить результативність 

впровадженої методики.  

Ефективність виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти залежить від комплексного підходу та 

цілеспрямованої роботи. Результати експериментальної роботи засвідчили, що 

відбулися позитивні зміни у рівнях вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів завдяки розробленій нами методиці та реалізації зазначених 

педагогічних умов в освітньому процесі.  

Ключові слова: виховання, ціннісне ставлення до водних ресурсів, критерії, 

показники, рівні вихованості, методика виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів, педагогічні умови, аграрні заклади вишої освіти.  
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ABSTRACT 

Truten A. V. Upbringing the value attitude to water resources of the students 

of agricultural institutions of higher education. 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. The dissertation for the 

degree of Doctor of Philosophy in specialty 011 «Educational, pedagogical science». 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the problem of upbringing the value attitude to water 

resources of the students of agricultural institutions of higher education. 

A retrospective analysis of pedagogical, psychological, philosophical, and 

sociological sources made it possible to see the development of ideas of upbringing the 

value attitude to water resources from ancient times to the present and to find out that 

the studied problem is considered only partially in the context of the value attitude to 

nature. 

The meaning of the concepts «value», «value attitude», «water resources» is 

clarified and the definition of the concept «value attitude to water resources» as an 

internal personal formation is proposed, which is manifested by an emotionally positive 

attitude to water resources, is characterized by an awareness of the importance for 

human life and involves environmentally safe and economical use. 

 The structural components that form the meaning of the concept of «value attitude  

to water resources» are identified: emotional and evaluative is the awareness at the 

emotional level of the importance of water resources for the population and the state as 

a whole; reflective provides a search for personal content as a mean of overcoming 

obstacles to the conservation of water resources and their rational use; cognitive 

involves a set of knowledge, ideas, judgments about the value of water resources; 

activity is the readiness to participate in activities related to the conservation and 

rational use of water resources. 

The domestic and foreign experience of upbringing the value attitude to water 

resources of the students of agricultural institutions of higher education. In the study of 

domestic experience, the analysis of curricula and programs for the preparation of 

students of «Water Resources and Aquaculture», «Ecology», «Agronomy», 
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«Professional education (production technology and processing of agricultural 

products)» specialties. The analysis of educational work plans showed that upbringing 

the value attitude to water resources is an integral part of environmental education, 

which is implemented through various environmental events, competitions, festivals, 

educational hours, celebrations, excursions to advanced farms, participation in 

agricultural exhibitions, involvement of students in landscaping of higher education, 

lectures and workshops, training and internships, studying the history of the institution 

and the state in general, organizing meetings with successful people in the agricultural 

sector. Analysis of the experience of foreign countries (USA, Germany, Japan, Poland, 

England, Italy, France, China) showed that the basis of environmental education and 

education of universities of life sciences is sustainable development of society, 

development of ecological worldview and culture, careful attitude to natural resources. 

We believe that the combination of domestic and foreign experience will help increase 

the effectiveness of education of values to water resources of students of agricultural 

institutions of higher education. 

Defined and reasonable criteria and corresponding indicators of upbringing the 

value attitude to water resources of the students of agricultural institutions of higher 

education. The motivational criterion includes such indicators as interest in water 

resources and innovative technologies in the agricultural sector, the need for quality 

drinking water; to cognitive – knowledge about water resources, knowledge about the 

state of water resources in the environment; to the emotional and value – the perception 

of water as one of the most important natural resources of mankind, without which it is 

impossible to imagine life and care for water resources; to activity – readiness to 

preserve water resources and defend their rights and their public position, as well as 

participation in events dedicated to water resources. In accordance with these criteria 

and indicators, the levels of upbringing the value attitude to water resources of the 

students of agricultural institutions of higher education are determined: high, medium, 

low. 

To diagnose the level of education of values to water resources, a set of methods of 

scientific and pedagogical research, including the study of documentation of agricultural 
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institutions of higher education, pedagogical observation, questionnaires, expert 

assessment, self-assessment. 

The ascertaining stage of the experiment was carried out in order to determine the 

level of the value attitude to water resources of the students of agricultural institutions 

of higher education. 432 students took part in the experiment. Based on the generalized 

diagnostic results, it was found that 26,62% of students (115 people) have a high level 

of value for water resources, 47,45% of students (205 people) – medium level and 

25,93% of students (112 people) – low . 

Students with a high level are interested in the state of water resources, they feel 

the need for quality drinking water; have a thorough knowledge of water resources and 

are aware of their importance; perceive water as one of the most important natural 

resources of mankind and treat it with care; participate in activities dedicated to the 

conservation of water resources and defend their public position. Intermediate students 

are partially interested in the state of water resources and need quality drinking water; 

have non-systemic knowledge about water resources and awareness of their importance 

is situational; sometimes perceive water as one of the most important natural resources 

of mankind and in some situations treat it with care; from time to time take part in 

activities dedicated to the conservation of water resources and partially defend their 

public position. For students with a low level of water resources are not interesting, they 

do not need quality drinking water; have fragmentary knowledge about water resources 

and do not realize their significance; do not perceive water as one of the most important 

natural resources of mankind and do not treat it carefully; do not participate in activities 

dedicated to water conservation and do not defend their public position. 

Based on the study, it is proved that for the effectiveness of upbringing the value 

attitude to water resources of the students of agricultural institutions, it is important to 

ensure the use of such pedagogical conditions as the transfer of knowledge to the 

students of agricultural institutions of higher education about water resources; formation 

of skills of ecologically safe agricultural activity in the process of practical training; use 

of interactive forms and methods of educational work of patriotic content orientation; 
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involvement of the students of agricultural institutions of higher education in socially 

useful work and activities of environmental NGOs.  

The method of educating the value attitude to water resources of the students of 

agricultural institutions of higher education is substantiated, which includes the 

following blocks: target (goal formulation: education of values to water resources of 

students of agricultural institutions of higher education and implementation of tasks); 

content (this includes universal, environmental, civic, national values); methodological 

(application of axiological, personality-oriented, anthropological, activity approaches); 

procedural (we distinguish motivational, informational, formative, activity stages and 

the corresponding forms and methods of education; within the block introduction of 

certain pedagogical conditions is provided); evaluation (includes criteria, relevant 

indicators and levels of education of values to water resources of students of agricultural 

institutions of higher education); effective (achieving the goal). 

It is proved that the use of such forms and methods as example, assignment, 

encouragement, competition, conversation, lecture, debate, reading of ecological 

literature, student conferences, evenings of questions and answers, meetings with 

famous people, thematic evenings, upbringing hours, thematic excursions, circles, 

subject weeks, ecological quests, flash mobs, pedagogical requirements, public opinion, 

training, self-education, contribute to raising the level of upbringing the value attitude to 

water resources of the students of agricultural institutions of higher education. 

The control stage of the experiment was carried out in order to compare the level 

of upbringing the value attitude to water resources of the students of agricultural 

institutions of higher education of the control group with the experimental group, where 

the formative stage of the experiment was carried out. The generalized results of the 

pedagogical experiment show that in the experimental groups the number of students 

with a high level of upbringing the value attitude to water resources increased by 

13,30 % and decreased by 15,59 %. 

The effectiveness of the method of upbringing the value attitude to water resources 

of the students of agricultural institutions of higher education using the Pearson 

criterion χ2. It is proved that Texp>Tkrit(16,943828> 5,991), that is the difference between 
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the data of the control and experimental groups is not accidental, but arose as a result of 

the formative stage of the experiment, which proves the effectiveness of the 

implemented method. 

The effectiveness of upbringing the value attitude to water resources of the 

students of agricultural institutions of higher education depends on a comprehensive 

approach and purposeful work. The results of experimental work show that there have 

been positive changes in the levels of upbringing the value attitude to water resources of 

the students due to the developed methodology and implementation of pedagogical 

conditions in the educational process. 

Key words: upbringing, the value attitude to water resources, criteria, indicators, 

levels of upbringing, methods of upbringing the value attitude to water resources, 

pedagogical conditions, agricultural institutions of higher education. 

 

REFERENCES 

1. Truten, A. V. (2017). Concept of «the value attitude of the individual to water 

resources» in scientific literature. Scientific Bulletin of the National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy, 

(267), 209-215. 

2. Truten, A. V. (2017). The essence and structure of the concept of «value attitude 

to water resources of the students of universities of life sciences and the environment».  

Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy, (277), 279-283. 

3. Truten, A. V. (2018). Students of universities of life sciences and the 

environment as a special social group of youth. Pedagogical Almanac, (37), 246-252. 

4. Sopivnyk, R. V. & Truten, A. V. (2018). The experience of upbringing the value 

attitude to water resources of the students of agricultural institutions of higher 

education. Pedagogical Almanac, (40), 25-30. 

5. Truten, A. V. (2018). Criteria and indicators of upbringing the value attitude to 

water resources of the students of agricultural higher educational institutions. 

Pedagogical Journal of Volyn, (4), 150-154. 



15 

 

6. Truten, A. V. (2020). Diagnosis of upbringing the value attitude to water 

resources of the students of agricultural institutions of higher education. Science and 

Education: a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (93), іssue: 229, 45-48. 

doi: 10.31174/SEND-PP2020-228VIII92-11. 

7. Truten, A. V. (2017). Features of ecological education of social and pedagogical 

concepts of Germany. Ukraine-Germany: horizons of education and culture to the 

120th anniversary of NULES of Ukraine: materials of the International scientific-

practical conference (pp. 137-138). November 23-24, 2017. Kyiv: Millennium. 

8. Truten, A. V. Sopivnik, R. V. (2018). Conservation of water resources as the 

main purpose of upbringing the value attitude to water resources of the students of 

agricultural institutions of higher education. Current problems of science development 

in the context of global transformations of the information society: materials of the 

International scientific-practical conference (pp. 32-34). October 26-27, 2018, Kyiv: 

Institute of Innovative Education. 

9. Truten, A. V. (2018). Problems of water resources use. Actual problems of life 

sciences and nature management: materials of the IV International scientific-practical 

conference of young scientists (pp. 99-101), April 25-27, 2018, Kyiv: NULES of 

Ukraine. 

10. Truten, A. V. (2018). Value attitude to water resources of the students of 

universities of life sciences and environment. Sustainable Development Goals of the 

Third Millennium: Challenges for Universities of Life Sciences: Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference (pp. 323-325). May 23-25, 2018, 

Kyiv: NULES of Ukraine. 

11. Truten, A. V. (2018). Upbringing the student’s value attitude to water 

resources as a component of ecological culture. Socio-cultural and communicative 

aspects of the functioning of language units: materials of the International scientific-

practical conference (pp. 80-81). November 29-30, 2018, Kyiv: Millennium. 

12. Truten, A. V. (2018). Foreign experience in upbringing the value attitude to 

water resources of the students of agricultural institutions of higher education. Quality 

of higher education: Ukrainian national system and European practices: materials of 



16 

 

the International scientific-practical conference (pp. 142-143), December 6-7, 2018, 

Kyiv: Millennium. 

13. Truten, A. V. (2019). Taras Shevchenko's views on education. Taras 

Shevchenko’s phenomenon: linguistic, historical and socio-philosophical aspects (to the 

205th anniversary of the Birth: materials of the International scientific-practical 

conference (pp. 163-164), March 12-13, 2019, Kyiv: Millennium. 

14. Truten, A.V. (2019). The historical aspect of educating the value attitude to 

water resources in student youth. Ukrainian diplomacy in the era of national liberation 

struggles (1917–1921): history, problems, contradictions: materials of the International 

scientific-practical conference (pp. 125-126), February 21-22, 2019, Kyiv: Millennium. 

15. Truten, A. V. (2019). Issues of education in the creative heritage of 

Panteleimon Kulish. Panteleimon Kulish – citizen, scientist, translator: materials of the 

International scientific-practical conference (pp. 143-144). September 26-27, 2019, 

Kyiv: Millennium. 

16. Truten, A. V, Sopivnyk, R. V. (2020). Value principles of Maxim Rylsky’s 

poetic creativity in the context of personality education. Socio-communicative space of 

Ukraine: History and present (to the 125th anniversary of the birth of M. T. Rylsky): 

materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference (pp. 156-157). February 

20-21, 2020, Kyiv: Millennium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ЗМІСТ 
ВСТУП ...........................................................................................................18 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ .........................................................................25 

1.1. Проблема виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

психолого-педагогічній літературі ....................................................................25 

1.2. Сутність і структура поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти» ........................................................35 

Висновки до І розділу .......................................................................................43 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ .........................................................................46 

2.1. Узагальнення досвіду виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти.............................................46 

2.2. Діагностика вихованостіціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти ..........................................................66 

Висновки до ІІ розділу......................................................................................87 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ............90 

3.1. Педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів  

студентів аграрних закладів вищої освіти ..........................................................90 

3.2. Реалізація методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти ..........................................................90 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи .................................... 127 

Висновки до ІІІ розділу .................................................................................. 140 

ВИСНОВКИ ................................................................................................. 143 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 147 

ДОДАТКИ .................................................................................................... 161 



18 

 

ВСТУП 

Актуальність теми. Вода є одним із найголовніших природних ресурсів для 

забезпечення життєдіяльності всього населення. Одна із 17 глобальних цілей 

сталого розвитку до 2030 року – це забезпечення наявності й раціонального 

використання водних ресурсів і санітарії для всіх. За даними ООН, у всьому світі 

понад 40 % людей стикаються з дефіцитом води, причиною чого є надмірне 

антропогенне навантаження й нераціональне використання водних ресурсів. 

Зменшення запасів якісної питної води становить загрозу для здоров’я кожної 

людини. Тому захист і збереження водних ресурсів є прямою місією перед самим 

собою, так і перед майбутніми поколіннями. У зв’язку з цим виникає потреба в 

підготовці фахівців, які будуть використовувати нові технології, що забезпечать 

підвищення ефективності функціонування аграрної галузі, та будуть 

відповідальними до виконання своїх професійних обов’язків. Таким чином, 

аграрним закладам вищої освіти варто спрямувати освітній процес на виховання 

компетентного фахівця-аграрія в майбутній професійній діяльності. 

На законодавчому рівні способи вирішення зазначених завдань містять 

закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про питну воду та питне водопостачання», Водний 

кодекс України, Концепція екологічної освіти України, Концепція національно-

патріотичного виховання. 

Реалізацією проектів щодо охорони навколишнього середовища займаються 

такі міжнародні організації, як ЮНЕП (Програма ООН з навколишнього 

середовища), ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури), ВООЗ (Всесвітня організація здоров’я), ЄЕК (Європейська економічна 

комісія), МСОП (Міжнародна спілка охорони природи, природних ресурсів), 

ВФДП (Всесвітній фонд дикої природи), Greenpeace (Зелений світ), ГВП (Головне 

водне партнерство). 

Проблема ціннісного ставлення є одним із об’єктів досліджень провідних 

науковців із педагогіки (Г. Ващенко, О. Вишневський, Л. Михальцова, 

П. Підкасистий, В. Сластьонін, В. Тюрина, Е. Научитель), психології (Б. Ананьєв,  
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С. Анісімов, Л. Божович, І. Бех, Л. Виготський, О. Леонтьєв, М. Рокич, 

С. Рубінштейн), філософії (О. Дробницький, І. Зязюн, В. Тугаринов), соціології 

(А. Здравомислов). Зазначене питання стало предметом дослідження також 

фахівців у галузі сільського господарства й екології: В. Вернадського, 

В. Копілевича, В. Крисаченка, В. Максіна.  

У кожній історичній епосі важливе значення приділялося взаємодії людини з 

природою, бережливому ставленню до водних ресурсів, любові до рідного краю і 

готовності до його захисту, а перші праці, де наголошувалася цінність водних 

ресурсів перед усіма іншими, датуються ще періодом Античності (наприклад, 

роботи Фалеса). За останні роки проблемі виховання ціннісного ставлення до 

природи та рідного краю присвячено ряд дисертаційних досліджень 

(О. Колонькова, К. Магрламова, В. Маршацька, С. Скрипник, К. Шевчук, 

Т. Юркова), що підкреслює її позачасову актуальність. 

До розгляду питання підготовки фахівців-аграріїв зверталися у своїх працях 

С. Амеліна, С. Антонець, І. Бендера, С. Білан, О. Васюк, А. Мельник, 

С. Ніколаєнко, А. Пономарьов, В. Свистун, Р. Сопівник, В. Шинкарук й інші.  

Рецептивний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, 

соціологічних джерел свідчить, що проблема виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів розглядається лише в контексті ціннісного ставлення до природи. 

Актуальність проблеми дослідження визначається обґрунтуванням 

суперечностей, які потребують вирішення, зокрема між:  

– суспільною потребою підготовки компетентних фахівців у аграрній галузі з 

ціннісним ставленням до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти й недостатньою розробленістю навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

– необхідністю виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти й недостатнім рівнем вихованості в них 

аналізованої якості; 

– необхідністю вдосконалення форм і методів виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів та недостатньою розробленістю методик виховання 
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ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. 

Тому актуальність проблеми дослідження, практична значущість, наявність 

зазначених суперечностей, недостатня теоретична розробленість цього питання 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження є складовою науково-дослідної ініціативної теми 

кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Теоретико-методичні основи навчально-виховної 

роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах» (державний 

реєстраційний номер 0115U003561). Тему дисертації затверджено вченою радою 

гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України протоколом № 7 від 15.11.2017 р. й узгоджено у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні протоколом № 3 від 29.05.2018 р.  

Об’єкт дослідження – виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – методика виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

методику виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

Завдання дослідження: 

1) визначити й обґрунтувати сутність поняття «ціннісне ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти»; 

2) узагальнити досвід виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти; 

3) визначити критерії, показники, рівні вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти; 
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4) обґрунтувати педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти; 

5) розробити та експериментально перевірити методику виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та реалізації завдань 

дослідження використано такі методи: 

– теоретичні – аналіз педагогічних, психологічних, філософських, 

соціологічних джерел з метою обґрунтування актуальності проблеми дослідження 

та визначення сутності поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів»; 

порівняння, систематизація, узагальнення вивченого досвіду з метою визначення 

критеріїв і відповідних їм показників вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів, розроблення й обґрунтування методики виховання; 

– емпіричні – анкетування з метою визначення рівня вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти; експертна 

оцінка, педагогічне спостереження, вивчення документації аграрного закладу 

вищої освіти та результатів педагогічної діяльності – вивчення стану вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний, контрольний етапи) – перевірка ефективності 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти; 

– методи математичної статистики – критерій  Пірсона χ2 з метою 

статистичної обробки отриманих результатів дослідження, порівняння 

відмінностей між даними контрольних й експериментальних груп, підтвердження 

достовірності отриманих даних в результаті експериментальної роботи.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що  

– вперше визначено сутність поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти» (інтегративне особистісне утворення, 

що виявляється емоційно-позитивним ставленням до водних ресурсів, 

характеризується усвідомленням значимості для життєдіяльності людства та 
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передбачає екологобезпечне і бережливе їх використання); визначено критерії 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти (мотиваційний, когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний), 

відповідні їм показники (інтерес до водних ресурсів і до інноваційних технологій 

у аграрній сфері; усвідомлення потреби в якісній питній воді; знання про водні 

ресурси; знання про стан водних ресурсів у навколишньому середовищі; 

сприйняття води як життєво необхідного ресурсу; дбайливе ставлення до водних 

ресурсів; готовність до їх збереження та бажання відстоювати свої права і 

громадську позицію; участь у заходах, присвячених збереженню й раціональному 

використанню водних ресурсів) та рівні (високий, середній, низький); 

обґрунтовано педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти (передача знань про водні 

ресурси студентам аграрних закладів вищої освіти; формування навичок 

екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в процесі практичного 

навчання; використання інтерактивних форм і методів виховної роботи 

патріотичної змістовної спрямованості; залучення студентів аграрних закладів 

вищої освіти до суспільно-корисної праці й діяльності природоохоронних 

громадських організацій); розроблено та експериментально перевірено методику 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти; 

– уточнено сутність понять «цінність» (будь-які значимі для людини чи 

суспільства духовні, матеріальні явища, зумовлені її потребами), «ціннісне 

ставлення» (ставлення людини до предметів та явищ навколишнього світу, у яких 

людина вбачає значимість); 

– подальшого розвитку набули форми та методи виховання ціннісного 

ставлення водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці діагностичного інструментарію для визначення рівнів вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 
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освіти; розробці та впровадженні методики виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використаними 

кураторами академічних груп у процесі організації виховної роботи з студентами 

аграрних закладів вищої освіти, під час викладання дисциплін в аграрних 

закладах вищої освіти, при написанні методичних посібників для наставників 

академічних груп і при розробці програм навчальних педагогічних дисциплін для 

аграрних закладів вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Уманського національного університету садівництва, Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Полтавської 

державної аграрної академії. 

Особистий внесок здобувача. У статті «Досвід виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти» (2018, 

співавтор Р. Сопівник) автором проаналізовано й узагальнено досвід виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів Сумського національного 

аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; у 

публікації «Збереження водних ресурсів як основна мета виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів вищої освіти» (2018, 

співавтор Р. Сопівник) автором проаналізовано одну із 17 глобальних цілей 

сталого розвитку до 2030 року, основною метою якої є забезпечення загального 

доступу до чистої води; у публікації «Ціннісні засади поетичної творчості 

Максима Рильського в контексті виховання особистості» (2020, співавтор 

Р. Сопівник) автором здійснено аналіз збірок «Голосіївська осінь», «Зимові 

записи», де простежується життєрадісне й емоційне почуття до природи, а також 

віршів «Ліс», «Розмова», основна ідея яких полягає у збереженні природи для 

щастя сучасного й майбутніх поколінь. 
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Апробація матеріалів дослідження. Основні теоретичні матеріали і 

практичні результати дослідження представлено у вигляді тез-доповідей на 

міжнародних конференціях: «Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури до 

120-річчя НУБіП України» (м. Київ, 2017 р.), «Актуальні проблеми розвитку 

науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства» 

(м. Київ, 2018 р.), «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» 

(м. Київ, 2018 р.), «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.), «Соціокультурні та 

комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» (м. Київ, 2018 р.), 

«Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики» 

(м. Київ, 2018 р.), «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і 

соціофілософський аспекти (до 205-річчя від Дня Народження» (м. Київ, 2019 р.),  

«Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917– 1921 рр.): 

історія, проблеми, протиріччя» (м. Київ, 2019 р.), «Пантелеймон Куліш – 

громадянин, науковець, перекладач»  (м. Київ, 2019 р.); всеукраїнських – 

«Соціокомунікативний простір України: Історія та сьогодення (до 125-річчя від 

дня народження М. Т. Рильського)» (м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки, результати дисертаційного 

дослідження відображено в 16 наукових працях, з яких 5 статей – у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття – у науковому виданні іншої держави, 10 тез-

доповідей. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

3 розділів і висновків до них, списку використаних джерел (157 найменувань), 

7 додатків. Робота містить 24 таблиці та 10 рисунків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 208 сторінок (титульна сторінка – 1 сторінка, 

анотація – 14 сторінок, зміст – 1 сторінка, основний текст – 129 сторінок, список 

використаних джерел – 15 сторінок, додатки – 48 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ РЕСУРСІВ  СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Проблема виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

психолого-педагогічній літературі 

 

З давніх-давен вода є найціннішим ресурсом для забезпечення 

життєдіяльності всього людства, письмові згадки про яку, про її значення 

знаходимо в усі культурно-історичні епохи.  

Роздуми про світ та місце людини в природі є однією з проблем, яка цікавила 

мислителів ще з часів Античності. Для філософів Стародавнього Єгипту вода – 

найнеобхідніший поживний компонент усього живого. Грецькі мислителі цього 

періоду воду розглядали як категорію діалектики, що постійно змінює форму, а 

також виражає принцип загального і вічного руху.  

За грецьким філософом Фалесом (бл. 625-547 рр. до н.е.)., вода є 

першоосновою сущого. Провідна теза його вчень: «Все походить з води, з води 

виникло і з води складається» (Вступ до філософії. Великі філософи. Навчальний 

посібник). Спостерігаючи за природними явищами, де «живе, сповнене вологою, 

мертве висихає, зародки всього є мокрими, а корм – соковитим» (Вступ до 

філософії), мислитель резюмував, що вода є життєдайною, продуктивною силою і 

має всі риси, необхідні й достатні для того, щоб з неї цілковито розвинулася 

природа. 

У працях «Про природу» та «Очищення» відображені погляди Емпедокла 

(бл. 490-430 рр. до н. е.), основу яких становить теорія чотирьох стихій – вогню, 

землі, води, повітря, що, на думку мислителя, є першоосновами світу (Вступ до 

філософії – підручник).  

Давньогрецький філософ, послідовник напряму кініки Діоген (400–325 pp. до 

н.е.) закликав до обмеження споживання природних ресурсів, до зближення 
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людини з природою як імперативну умову успішної життєдіяльності (Олексенко, 

2015, с. 175, 176).  

Ключова роль воді також відводиться в християнській концептосфері, де 

вона символізує оновлення, очищення й освячення (Вода в древности и 

философии древних греков). У добу Середньовіччя (V-XVII ст.) важливе значення 

відігравала церква, яка визначала розвиток як освіти, так і культури. У цю епоху 

релігійне виховання було основним, здійснювалося в церковних школах 

(практикувалися суворі покарання, оскільки, вважалося, що таким способом 

можна спокутувати гріхи) і сім’ях, де сповідували християнство. Наприклад, 

учення теолога Фоми Аквінського (1225-1274 рр.) – томізм – передбачало 

поєднання християнської віри з природою і розумом. Він вважав, що праця має 

бути обов’язком кожного віруючого.  

Важливим в цю епоху також було лицарське виховання, доступне лише дітям 

феодалів, мета якого полягала у військово-фізичних підготовці й навчанні: як 

потрібно себе вести у «вищому товаристві», виробленні кріпосницької моралі 

(Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник, 2004). 

У філософській думці епохи Відродження (ХIV-ХVI ст.) людина постає на 

перше місце, проголошується ідея гармонійного розвитку особистості; виховання 

передбачає ставлення до дитини з повагою, а також, на відміну від попередньої 

доби, забороняються тілесні покарання. У своїй праці «Досліди» французький 

гуманіст М. Монтень (1533-1592 рр.) зазначав, що людину потрібно навчати 

«задоволенням». Для цього потрібний вихователь, який пробудить у вихованцеві 

інтерес до історії. Знання минулого мають включати вивчення світогляду та 

ідеалів минулих поколінь, а не виключно факти й дати. На прикладі історій про 

видатних людей минулого вихователь зможе пояснити вихованцеві, що таке 

хоробрість, стриманість, справедливість і свобода (Вступ до філософії – 

підручник).  

У праці «Місто сонця» італійський філософ Т. Кампанелла вважав, що 

потрібно «рахуватися із законами природи», обмеживши побут лише найбільш 

необхідним. На противагу цим поглядам, емпіризм і раціоналізм Нового часу 
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(Ф. Бекон, Р. Декарт, Д. Дідро, Б. Спіноза) проголошували метою знань 

збільшення влади індивідуума над природою, «зміну природи за людським 

розумінням» (Олексенко, 2015, с. 175, 176). 

У контексті нашого дослідження цікавими є погляди представників епохи 

Нового часу та Просвітництва (XVІI-XVIII ст.). В епоху Нового часу освіта та 

виховання розвивалися у таких соціальних умовах, які були для людей 

переломними, формувалися нові духовні та суспільні цінності, а також 

переглядалася концепція відносин людини і світу (Сопівник & Пабат, 2015, 

с. 251). Основні ідеї епохи Просвітництва передбачали ставлення до освіти як до 

основи процвітання держави, урахування у вихованні дитини її природних 

особливостей, трудове виховання як важливий чинник розумового, морального та 

фізичного розвитку, побудову навчального процесу на основі принципу природо 

відповідності (Історія розвитку зарубіжної педагогіки, 2014). 

Особливе місце у філософській думці вказаної епохи займають праці 

чеського педагога Я. А. Коменського (1592 – 1670 рр.). Основні ідеї виховання 

особистості відображені в його «Великій дидактиці». Відомий педагог вважав, що 

«людина робиться людиною лише завдяки вихованню» (Левківський, 2003, с. 21). 

Основою його вчення про виховання є ідея виховуючого навчання та 

природовідповідності. Велику увагу Я. А. Коменський приділяє вихованню 

людяності в людині, за яким виділяє такі основні доброчесності, як 

справедливість, мудрість, мужність, поміркованість, а також рекомендує 

розвивати в дітях слухняність, повагу до старших, працелюбність, 

доброзичливість, скромність. На його думку, застосування принципу 

природовідповідності, за яким людина є частиною природи, у навчально-

виховному процесі передбачає врахування вікових особливостей дитини 

(Левківський, 2003, с. 23). 

Дж. Локк (1632-1704 рр.) основні питання виховання зосередив у праці 

«Думки про виховання». На його думку, мета останнього полягає у підготовці 

джентльмена, який уміє створити здоровий дух у здоровому тілі й знає, як 

поводити себе в товаристві.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1592
https://uk.wikipedia.org/wiki/1670
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Ж. Руссо (1712-1778 рр.) основні ідеї про виховання відобразив у праці 

«Еміль про виховання». Французький просвітитель велику увагу приділяв 

особистості дитини й доводив, що основоположним засобом розв’язання 

соціальних проблем є правильне виховання. На його думку, не потрібно 

виховувати простих людей, трудівників чи їх дітей, адже вони вже «виховані 

самим життям», а потрібно виховувати феодалів, аристократів і їх дітей 

(Левківський, 2003). 

У своїй праці «Система природи» Поль Гольбах (1723-1789 рр.) наголошує, 

що «природа – це велике ціле, де людина складає лише маленька частина 

природи, поза якою не існує більше нічого, і цілком підпорядкована її законам» 

(Історія розвитку зарубіжної педагогіки, 2014). 

Важливе значення Й. Г. Песталоцці (1746-1827 рр.) приділяв природним 

здібностям людини, які, на переконання вченого, мають постійно 

удосконалюватися. Він вважав, що виховання має бути природновідповідним, 

оскільки «природа – це така скеля, на якій виховання формує людський розвиток і 

чим міцніше зв’язок між природою і вихованням, тим успішніше 

розв’язуватиметься велика справа виховання». За швейцарським педагогом, 

ключовим у вихованні є формування особистості: «…воно спонукає до 

самодіяльності, саморозвитку, притаманних людині природних сил і здібностей». 

Й. Г. Песталоцці надавав велике значення трудовому вихованню, тому вважав, що 

необхідно створити «Азбуку вмінь», за допомогою якої дитина зможе розвинути 

свої фізичні сили й оволодіти необхідними трудовими навичками (Історія 

розвитку зарубіжної педагогіки, 2014). 

У рамках нашого дослідження знаковими є праці В. Франкла, оскільки він 

вважав цінності смисловими універсаліями, що викристалізовуються в результаті 

узагальнення смислових ситуацій, з якими суспільству і людині вдалося 

зіткнутися. Він виділяє такі три групи цінностей: цінності творчості (засобом 

реалізації є праця), цінності переживання (виокремлює з усіх переживань 

кохання), цінності ставлення (є найважливішими, до них людина вдається, коли 
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потрапляє під владу безвихідних ситуацій) (Шинкарук, Сопівник, & 

Сопівник, 2015).  

Кожній історичній епосі притаманні свої найвищі цінності. За античності 

головними були такі громадянські чесноти – справедливість, мужність, 

розсудливість; в епоху Середньовіччя – рівність людей перед Богом, любов, честь 

та вірність; в добу Відродження – творча самореалізація людини, гуманістичний 

світогляд; в період Просвітництва – чесність, працьовитість; у XIX-XX ст. – 

колективізм, солідарність; ХХ ст. ставить пріоритет на бережливому ставленні до 

довкілля й діяльності, а також на правах і свободах людини (Трутень А. В., 

Історичний аспект виховання ціннсного ставлення до водних ресурсів у 

студентської молоді, 2019, с. 125). 

Проблема виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів має давню 

історію, а своїми витоками сягає ще фольклору, де виступає символом життя, 

здоров’я, очищення та вічності. У легендах і міфах різних народів розповідається 

про те, що вода існувала у вигляді первісного «синього моря» ще до створення 

світу, й саме з води з’явилися земля, сонце й усе живе.  

Згідно з усною народною творчістю, слов’яни вважали воду першоосновою 

світу, а також важливим компонентом природи, що оживляє землю і сприяє 

родючості. Під загальною назвою «дунай» вона згадується у творі «Слово о полку 

Ігоревім» (1185 р.): «…На дунаї Ярославин голос слишиться…», або «… Дівиці 

поють на дунаї…» (Фалєєва, 2018). Для наших предків такі ритуали, як 

обливання, кроплення, купання, які символізували очищення, є обов’язковими. 

Аналізуючи символіку обрядів Пеперуди, Купала, Додола, очевидним стає, що за 

допомогою обливання водою слов’яни викликали дощ для родючості землі. Вони 

також водою лікували хвороби, яку освячували до різних ритуалів за допомогою 

вогню. Вважали, що вода цілюща на свято Купала, тому очищалися купаючись у 

воді та стрибаючи через вогонь. Вірили, що Йорданська вода є свяченою, 

невипадково нею окроплювалися самі й місце, де проживали. Зважаючи на те, що 

в основі багатьох обрядів лежить здатність води до очищення, тому остання 

широко застосовується в таких обрядах переходу з одного стану в інший, як-от: 
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перша купіль немовляти, хрещення, весілля, ритуальне обмивання перед 

похороном (Фалєєва, 2018). 

Важливе значення вихованню ціннісного ставлення і водних ресурсів 

приділялося за часів Київської русі. Так, заборонялося забруднювати ріки, 

пошкоджувати дерева. У праці «Повчання Володимира Монамаха дітям» 

говориться про те, що потрібно важко працювати для процвітання рідного краю, а 

також бути готовим до її захисту (Король, 2001). 

За козацькою системою виховання у молоді формували такі якості, як 

героїзм, прагнення звільнити рідну землю від завойовників та готовність боротися 

за її волю й честь, тому важливо було підготувати справжніх хоробрих захисників 

рідного краю (Кравець, 1994). 

За українським філософом Г. С. Сковородою (1722-1794 рр.), виховання має 

здійснюватися через працю, яка є сенсом життя людини й основою суспільного 

життя. На його думку, людина – частина природи, «мікрокосмос» у 

«макрокосмосі». Український філософ наголошував на необхідності підготовки 

дітей до «спорідненої» трудової діяльності, адже в праці людина реалізовує свої 

можливості сповна й тим самим приносить користь суспільству. В основі згаданої 

вище ідеї «спорідненого», тобто природовідповідного виховання, лежить пізнання 

і вдосконалення природи здібностей кожної людини. Важливе значення 

Г. С. Сковорода приділяв учителю, який має бути пов’язаним з народом. На його 

думку, педагог – це дбайливий садівник, який, активно втручаючись у природний 

хід розвитку вихованця, веде його по заздалегідь наміченому шляху (Історія 

розвитку школи і педагогіки на Україні, 2014). 

Актуальними для нашого дослідження є погляди українських просвітителів 

першої половини XIX ст. (О. В. Духновича, Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша). 

О. В. Духнович (1803-1865 рр.) вважав, що в процесі виховання головним є 

праця як найважливіший фактор становлення особистості, а також сформулював 

ідею поєднання навчання з сільськогосподарською працею. Вчителеві відводив 

вирішальну роль у формуванні особистості (Левківський, 2003). 
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Т. Г Шевченко (1814-1861 рр.) був справжнім патріотом своєї Батьківщини. 

Його творчість наповнена любов’ю до України та до свого народу. Важливе 

значення поет надавав патріотичному вихованню. У своїх творах намагався 

донести молоді все, що його бентежить: вивчення історії рідного краю та 

прищеплення любові до нього, плекання національної свідомості, духовне 

збагачення особистості. На думку Т. Г. Шевченка, праця є основою життя, а в 

трудолюбних сім’ї діти зростають духовно багатими (Історія розвитку школи і 

педагогіки на Україні, 2014).  

Як вважав Т. Г. Шевченко, свідоме почуття патріотизму об’єднує такі 

напрями виховання, як сімейне, трудове, розумове, моральне, естетичне, й 

проявляється у прагненні людини служити своїй Батьківщині (Трутень А. В., 

Погляди Тараса Шевченка на виховання, 2019). 

Творчість П. О. Куліша (1819-1897 рр.) пронизана ідеєю освіти для народу. 

Особливою його заслугою є створення оригінального національного правопису 

(«кулішівка») й української «Граматки». Навчально-виховний процес, на його 

думку, необхідно поєднувати з національними традиціями, мовою та історією 

рідного краю (Трутень А. В., Питання виховання у творчій спадщині 

Пантелеймона Куліша, 2019).  

Цінними для нашого дослідження є педагогічні погляди К. Д. Ушинського, 

який в своїй роботі «Праця в її психічному і виховному значенні» підкреслював, 

що людина формується й розвивається, насамперед, у трудовій діяльності. Основу 

його педагогічної системи становить ідея народності, адже в основі виховання 

мають бути історія рідного краю, а також звичаї та традиції рідного народу. У 

своїй статті «Про народність у громадському вихованні» К.  Д. Ушинський 

зазначав: «Всяка жива історична народність є найпрекраснішим створінням 

Господа на землі, і вихованню залишається тільки черпати з цього багатого і 

чистого джерела» (Левківський, 2003, с. 115). 

За радянських часів (20-ті рр. XX ст.) організація навчального процесу була 

сконцентрована навколо головної теми, прикладом якої можуть бути дитячі 

інтереси, вивчення рідного краю тощо. У радянській школі діти ознайомлювалися 



32 

 

з природою і навколишнім середовищем. В доволі умовній, з огляду на реалії тих 

часів, схемі «природа – праця – суспільство» основоположним елементом постає 

праця. Ознайомлення з трудовою діяльністю супроводжувалося вивченням 

взаємовідносин людини і природи, а також ознайомлення із суспільними 

відносинами (Левківський, 2003, с. 153).  

У рамках нашого дослідження важливо врахувати погляди таких педагогів, 

як П. П. Блонський, А. С. Макаренко. За П. П. Блонським, ідеалом виховання, 

повинна бути людина, у якій поєднувалися би глибокі знання про природу, 

суспільство, здоров’я, уміння пізнавати й перетворювати дійсність, моральна 

чистота і багатство естетичних почуттів. Школа повинна підготувати 

громадського працівника, тому замість ручної праці він вводить семантично 

ширше поняття – соціальна праця. Мета трудового виховання полягає у розвитку 

в дитини «уміння створювати з речей і явищ природи предмети, корисні для 

людства» (Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник, 2004). 

Цінним у контексті нашого дослідження є система виховання 

А. С. Макаренка, де ідея поєднання навчання з продуктивною працею – 

основоположна. Педагог був переконаний у тому, що «праця, яка не має на меті 

створення цінностей, не є позитивним елементом виховання» (Дяченко, 2019).  

Він вважав, що важливе завдання вихователя – навчити творчій роботі. Саме цей 

її різновид стає можливим, якщо усвідомлювати користь і необхідність праці та 

відноситися до неї з любов’ю, а також коли праця стає «основною формою прояву 

особистості й таланту. Таке відношення до праці оприявнюється тільки тоді, коли 

утворилася глибока звичка до трудового зусилля, коли ніяка робота не здається 

неприємною, якщо в ній є який-небудь зміст» (Дяченко, 2019).  

У трудовому вихованні А. С. Макаренко виділяє такі взаємопов’язані 

сторони, як виховання любові до праці та формування умінь і навичок працювати. 

Педагог писав: «Громадянином може бути тільки справжній трудівник, у цьому 

його честь, його радість і його людське достоїнство. …Як же ми можемо виховати 

цього майбутнього громадянина, якщо з дитинства не дамо йому можливість 

пережити досвід цієї трудової турботи й у ній викувати свій характер, своє 
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відношення до світу, до людей, тобто свою громадську моральність» (Дяченко, 

2019).  

Особливістю творчості М. Т. Рильського є любов до навколишнього 

середовища й людини, усього живого і прекрасного. Поет зазначав, що відповідно 

до законів природи люди мають своєю працею і розумом надавати їй нової, вищої 

краси. У багатьох його творах герої наполегливо працюють над «оздоровленням» 

природи задля добробуту народу. М. Т. Рильський по-новаторськи змальовує 

життєрадісне й емоційне відчуття «рідної природи» в таких поезіях, як «Ліс» і 

«Розмова з другом», де простежується ідея берегти природу для щастя сучасного і 

майбутнього поколінь (Трутень А. В., Ціннісні засади поетичної творчості 

Максима Рильського в контексті виховання особистості, 2020,  с. 164). 

За останні роки проблемі виховання ціннісного ставлення до природи і 

рідного краю у різних вікових категорій присвячено ряд дисертацій 

(В. В. Маршицька, О. О. Колонькова, Т. Ф. Юркова, К. Д. Шевчук, 

С. В. Скрипника, К. Г. Магрламова). 

Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи в дітей старшого 

дошкільного віку розглядала у своїй дисертаційній роботі В. В. Маршицька. У 

дослідженні уточнено сутність поняття «емоційно-ціннісне ставлення до 

природи» у дітей цього віку, визначено критерії сформованості емоційно-

ціннісного ставлення до природи і типи його прояву,  обґрунтовано технологію 

виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у зазначеної вікової групи й 

експериментально перевірено її ефективність (Маршицька, 2003). 

О. О.Колонькова займалася вивченням питання виховання у старшокласників 

ціннісного ставлення до природи й визначила його основні структурні 

компоненти. Для підвищення рівня вихованості ціннісного ставлення до природи 

дослідниця обґрунтувала й довела такі педагогічні умови, як підпорядкування 

процесу виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи меті 

особистісного розвитку; гармонізація виховного впливу природного і соціального 

середовища; урахування специфіки сільського й міського середовища виховання. 
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Науковиця також розробила й перевірила особистісно-орієнтовані технології, що 

забезпечують реалізацію зазначених педагогічних умов (Колонькова, 2003). 

Формуванню у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи присвячене дисертаційне 

дослідження Т. Ф. Юркової. У зазначеній роботі охарактеризовано сутність і 

значення таких понять, як «ставлення» загалом, «екологічне ставлення», «ціннісне 

ставлення підлітків до природи» зокрема, розроблено методику визначення 

сформованості ціннісного ставлення підлітків до природи, обґрунтовано й 

перевірено організаційно-педагогічну модель формування в підлітків ціннісного 

ставлення до природи (мета, завдання, етапи, умови), доведено, що ефективність 

формування ціннісного ставлення підлітків до природи здійснюється в процесі 

реалізації відповідних педагогічних умов (Юркова, 2008). 

К. Д. Шевчук займалася вивченням проблеми формування у молодших 

школярів ціннісного ставлення до рідного краю. У своєму дисертаційному 

дослідженні комплексно проаналізувала згадане вище питання, уточнила сутність 

поняття «ціннісне ставлення до рідного краю», обґрунтувала й експериментально 

перевірила модель формування у молодших школярів ціннісного ставлення до 

рідного краю, а також відповідні педагогічні умови (Шевчук, 2009). 

Дисертація С. В. Скрипника присвячена питанню формування ціннісного 

ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи. 

У роботі обґрунтовано саму модель, форми й методи його формування, 

розроблено і перевірено особистісно-орієнтовані методики формування 

ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської 

загальноосвітньої школи (Скрипник, 2010). 

К. Г. Магрламова займалася вивченням питання виховання ціннісного 

ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі. У 

дисертаційному дослідженні уточнено зміст ключових понять аналізованої 

науковицею теми, визначено принципи, форми, методи, організаційно-методичні 

умови виховання ціннісного ставлення учнів до природи, обґрунтовано та 

експериментально перевірено структурно-критеріальну модель виховання 
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ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в 

основній школі (Магрламова, 2011). 

Отже, здійснивши ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми, можна 

підсумувати, що проблема виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів є 

актуальною ще зі стародавніх часів і до сьогодення. У всі часи ключове значення 

приділялося взаємодії людини з природою, бережливому ставленню до природи і 

водних ресурсів, зокрема любові до рідного краю й готовності до його захисту, 

вихованню таких якостей, як героїзм, мужність, працелюбність, мудрість; 

акцентувалося на необхідності трудового, патріотичного, екологічного виховання. 

В останні роки питанню виховання ціннісного ставлення до природи було 

присвячено ряд дисертаційних досліджень, що увиразнює його актуальність в наш 

час, однак проблема виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

розглядається лише в контексті ціннісного ставлення до природи та ще ніким не 

була комплексно розкрита, тому необхідно з’ясувати понятійний апарат 

аналізованої теми (саме такі його компоненти, як «цінність», «ціннісне 

ставлення», «ціннісне ставлення до водних ресурсів  студентів аграрних закладів 

вищої освіти»), вивчити досвід виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів і розробити відповідну методику його виховання у студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

 

1.2. Сутність і структура поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів  

студентів аграрних закладів вищої освіти» 

 

Кожній новій епосі притаманні певні цінності, які сприяють розвитку освіти, 

культури зокрема й держави в цілому. У Національній доктрині розвитку освіти 

України зазначено, що метою державної політики щодо розвитку освіти є 

створення умов для розвитку особистості, виховання покоління людей, здатних 

ефективно працювати й навчатися протягом життя, оберігати і примножувати 

цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і 

зміцнювати державу (Про Національну доктрину розвитку освіти, 2002).  
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Сучасна система освіти передбачає формування всебічно розвиненої 

особистості. Одним із елементів системи освіти є екологічна освіта. У Концепції 

екологічної освіти України зазначено, що для вирішення гострих екологічних 

проблем повинна бути відповідна підготовка громадян з високим рівнем 

екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв 

оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (Про концепцію 

екологічної освіти в Україні, 2001).  

Тому виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів ми розглядаємо як 

складову екологічного виховання, у процесі якого формуються екологічна 

свідомість й екологічна культура особистості. 

Таким чином, у ході нашого дослідження важливо уточнити зміст 

понятійного апарату об’єкта нашої наукової розвідки. Для визначення сутності 

поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів 

вищої освіти» варто обґрунтувати сутність понять «цінність», «ціннісне 

ставлення», «водні ресурси», «ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти». 

Проблема цінностей – об’єкт дослідження багатьох наук, серед яких 

соціологія, психологія, філософія, педагогіка. Так, у соціології цінності 

розглядаються як елементи суспільної свідомості, регулятивні механізми, які 

виконують нормативні функції у відношенні до особистості, вони пов’язують 

інтереси, потреби, світогляд людини з її конкретними ідеями й поведінкою; у 

загальній психології – це вивчення мотиваційних структур життєдіяльності; в 

аксіології – це розгляд об’єктивної істини і відношення людини до неї. 

(Желуденко, 2004, с. 32). Розуміння ціннісних категорій педагогічних явищ 

формується під впливом загальної аксіології. В основі педагогічної аксіології 

лежить розуміння і утвердження цінності людського життя, виховання й 

навчання, освіти в цілому та педагогічної діяльності (Казьмірик, 2012). 

Ще Сократ, Платон, Арістотель розглядали поняття «цінність» як проблему 

визначення блага (добра) і його істинності. Німецький філософ Г.  Лотце у своїх 
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працях характеризував це поняття як особливе, вважав, що цінності виступають 

окремою категорією і становлять автономне «царство» (Сікалюк, 2014, с. 412). 

У Філософському енциклопедичному словнику поняття «цінність» – термін, 

що позначає належне й бажане, на відміну від реального, дійсного (Шинкарук, 

2002, с. 707). 

В Академічному тлумачному словнику української мови зазначено, що 

цінність – це «специфічне соціальне визначення об’єктів навколишнього світу, 

яке характеризує їх позитивне чи негативне значення для людини і суспільства»  

(Білодід, 1970–1980, с. 534). 

Для авторів Енциклопедії освіти сутність поняття «цінність» полягає в 

значущості певних реалій дійсності з точки зору задоволення матеріальних і 

духовних потреб та інтересів людини, а також цінності наповнюють сенсом 

існування людини й суспільства (Киричок, 2008, с. 992). 

У психолого-педагогічному аспекті проблема цінностей знайшла своє 

відображення в працях таких вчених: Б. Ананьєва, Л. Божовича, Л. Виготського, 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, І. Беха, І. Зязюна, Г. Ващенка, В. Тюрина, 

М. Рокича й ін. (Трутень, Сутність і структура поняття «ціннісне ставлення до 

водних ресурсів студентів університетів наук про житття та навколишнє 

середовище», 2017, с. 210). 

За М. Рокичем, цінність – це абстрактні ідеї, позитивні чи негативні, не 

пов’язані з певним об’єктом або ситуацією, що відбивають людські переконання 

щодо типів поведінки та переважаючих цілей. На думку, В. Тюриної і 

Е. Научителя, цінність – це сукупність всіх значущих, ціннісних та важливих для 

людини елементів. За О. Леонтьєвим та М. Лапіним, цінності – утворення, що 

допомагають здійснити вибір поведінки та забезпечують інтеграцію особистості в 

суспільство (Желуденко, 2004). 

І. Бех розглядає систему цінностей «як складний регулятор людської 

життєдіяльності, який відображає у своїй структурній організації і зміст 

особливості об’єктивної дійсності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і 

власне людину в усіх її об’єктивних характеристиках» (Бех, 2006). 
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С. Рубінштейн писав, що «цінності походять від співвідношення світу і 

людини, виражають те, що в світі, включаючи і те, що створює людина у процесі 

історії, все те, що є значуще для людини». Сказане твердження дає нам підстави 

вважати, що явища матеріальної й духовної дійсності та сама людина вченим 

відносяться до категорії цінностей (Трутень, Сутність і структура поняття 

«ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів університетів наук про житття 

та навколишнє середовище», 2017, с. 211). 

На думку В. Тугаринова, головним критерієм цінності є корисність. Цінності 

можуть виступати як значущість, як ідеал, водночас як значущість і як ідеал. Він 

вважав, що цінність несуть ті явища природи та суспільства, які корисні та 

потрібні людям у якості дійсності, цілі, ідеалу (Тугаринов, 1960).  

О. Дробницький вважав, що категорія цінностей виникає за умов протиріч 

між уже сформованими потребами у зв’язку з необхідністю, з одного боку, та 

існуючою дійсністю, яка на цей момент не дає змоги одразу і повністю вирішити 

певні проблеми, з іншого боку (Анненков, 1996, с. 7).  

Цінності виступають як особливі продукти духовної діяльності людини, у 

ході яких певним чином перетворюються і демонструються соціальні властивості 

речей, як вважав А. Здравомислов. Він також підкреслював, що до цінностей 

відносяться духовні прагнення, ідеали, принципи, норми моралі (Анненков, 1996, 

с. 65). 

Л. Михальцова зазначала, що поняття «цінність» має такі значення, як 

моральні категорії (характеризують психологічні риси людини), соціальні явища 

(описують відносини між людьми), предметні якості (ставлення людини до явищ) 

(Михальцова, 2009).  

На думку І. Сопівник, цінності виступають як найбільш значимі та важливі 

для людини пріоритети, являють собою своєрідні орієнтири, які визначають і 

спрямовують поведінку індивіда, регулюють її ( Сопівник І. В., 2016, с. 227).  

Розрізняють такі функції цінностей, які визначаються за сферами впливу на 

світогляд і діяльність людини: аксіологічна (цінність – умова процесу 

життєдіяльності людини), світоглядна (цінність – одна з форм відображення 
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дійсності), соціальна (цінність виступає як форма міжособистісних відносин у 

суспільстві), культурно-репродуктивна (цінність є способом передачі й 

репродукції культурних надбань), культурно-формотворча (цінність – джерело і 

засіб створення нових форм культури), комунікативна (цінність за своєю суттю 

орієнтована на комунікацію), транс-історична (виникає із-за часової тривалості 

цінностей) (Невмержицька, 2015). 

Таким чином, опрацювавши літературу з аналізованої проблеми, сформували 

власне розуміння поняття «цінність». Так, на нашу думку, це будь-які значимі для 

людини чи суспільства духовні, матеріальні явища, які визначені її потребами. 

Враховуючи різні підходи до класифікації цінностей, вчені виділяють 

наступні їх різновиди: 

– О. Вишневський – абсолютні, вічні цінності (віра, надія, любов, гідність, 

сумління, права, досконалість, доброта, чесність, щирість, співчуття, милосердя, 

благородство, краса, служіння, мудрість, справедливість тощо), національні 

цінності (українська ідея, державна незалежність рідної країни, патріотизм, 

готовність до захисту Батьківщини, почуття національної гідності, історична 

пам'ять, любов до вітчизняної культури, мови, традицій, протидія антиукраїнській 

ідеології, сприяння розвиткові духовного життя нашого народу й інші), 

громадянські цінності (свобода, прагнення до соціальної гармонії, культура 

соціальних і політичних стосунків, пошана до закону, рівність можливостей, 

свобода слова, суверенітет особи, права людини тощо), цінності сімейного життя 

(подружня вірність, піклування про дітей, піклування про батьків і старших у 

сім'ї, злагода й довіра між членами родини, багатодітність, дотримання народних 

звичаїв, охорона традицій, здоровий спосіб життя й інші), валео-екологічні 

цінності (увага до власного здоров’я, здоровий спосіб життя і протидія згубним 

звичкам, любові до всього живого на Землі, охорона краси довкілля) 

(Вишневський, 2003, с. 128-130); 

– В. Сластьонін – за рівнем існування (особистісні, групові, соціально-

педагогічні) (Сластёнин, 2003); 
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– В. Тугаринов – цінності життя (життя, здоров’я, життєві радості, 

спілкування з іншими людьми), цінності культури (матеріальні й духовні), 

соціально-політичні цінності (суспільний порядок, мир, безпека, свобода, 

справедливість, рівність, людяність); 

– В. Яров – термінальні (творчість, любов, свобода, краса, пізнання, мудрість, 

робота, друзі, родина, активна життєва позиція, впевненість у собі, самостійність, 

здоров’я), інструментальні (освіченість, життєрадісність, вихованість, воля, 

чесність, раціоналізм, самоконтроль, відповідальність, воля, акуратність, 

сміливість) (Ільин, 2005);  

– С. Анісімов – абсолютні цінності, які мають значення для людей (життя, 

здоров’я, прогрес, знання, справедливість, гуманність, духовність людини), 

релятивні цінності, які змінюються і залежать від історичних та класових позицій 

(політичні, ідеологічні, релігійні, моральні, класові), антицінності або 

псевдоцінності (смерть, хвороби, голод, деградація людини); 

– В. Саганський – утилітарні (користь), пізнавальні (істина), управлінські 

(порядок), моральні (добро), естетичні (краса), споживчі (задоволення), творчі 

(зміст) (Казьмірик, 2012); 

– П. Підкасистий – цінність людини як міри всіх речей, цінність життя, 

цінність суспільства, цінність праці, цінність природи (Сопівник Р. В., 2014, 

с. 114). 

У вихованні особистості важливе значення відіграє ставлення до 

навколишнього середовища, яке відображає соціальний досвід, що передавався з 

покоління в покоління. В. М’ясищев визначав категорію ставлення як загальний 

принцип вивчення організму, яку визначають певні умови життя людини, що у 

процесі набуття досвіду перетворюються у її власні ставлення, і є обов’язковою 

умовою формування структури характеру людини (Мясищев, 1995). На думку 

С. Рубінштейна, «особистістю є лише та людина, яка певним чином ставиться до 

оточуючого», тому важливе значення у формуванні особистості відіграє 

ставлення (Рубинштейн, 2002, с. 676). Таким чином, ставлення – це відношення 

людини до навколишнього світу. 
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Поняття «ставлення» має свою структуру. В. М’ясищев виділяє такі його 

складові компоненти, як емоційний, оціночний (когнітивний, пізнавальний), 

конативний (поведінковий). Кожна сторона ставлення визначається характером 

життєвої взаємодії особистості з оточуючим середовищем і людьми. Емоційний 

компонент сприяє формуванню емоційного ставлення особистості до об’єктів 

середовища, людей та самої себе. Пізнавальний (оціночний) – сприяє сприйняттю, 

усвідомленню, розумінню об’єктів середовища, людей і самого себе). 

Поведінковий (конативний) – мотивує здійснення вибору стратегій поведінки 

особистості у відношенні до значущих для неї об’єктів середовища, людей та 

самої себе) (Аверин, Психология личности: учебное пособие, 1999, с. 17-18). 

Ціннісне ставлення людини до інших людей і оточуючого світу формується 

на основі цінностей. Воно, по-перше, розглядається як «відношення людини до 

різних предметів і явищ оточуючої дійсності, як до таких, що мають особисту 

загальнолюдську чи національну значимість» (Сопівник І. В., 2016, с. 227). По-

друге, вважається складним новоутворенням особистості й проявляється в 

органічній взаємодії інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових 

процесів (Т. Андрющенко). По-третє, характеризується як усвідомлення 

суб’єктом цінності певного об’єкта, за яким його відносини з останнім стають 

неперервними, успішними (О. Смакула). По-четверте, ціннісне ставлення 

розглядається як елемент переконань, який у свою чергу входить в систему 

потребо-мотиваційної сфери особистості (В. Кабаєва) (Трутень, Поняття 

«ціннісне ставлення особистості до водних ресурсів» у науковій літературі, 2017, 

с. 212). 

Таким чином, на нашу думку, ціннісне ставлення – відношення людини до 

предметів і явищ навколишнього світу, у яких людина вбачає значимість. 

Поняття «водні ресурси» має вужче значення, ніж поняття «вода». Так, у 

Водному кодексі України зазначено, що водні ресурси – обсяги поверхневих, 

підземних і морських вод відповідної території, а води – це усі води (поверхневі, 

підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води 

(Водний кодекс України, 2020).  
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У Словнику-довіднику з екології подано таке визначення аналізованого 

поняття: «водні ресурси» – це запаси поверхневих і підземних вод, що 

знаходяться у водних об’єктах, і використовуються або можуть бути використані 

(Лановенко & Остапішина, 2013, с. 40). 

Як поверхневі й підземні води певної території, придатні для використання у 

водному господарстві, трактується поняття «водні ресурси» в Географічній 

енциклопедії України. Усі водні об’єкти є складовими єдиного Державного 

водного кадастру (Маринич, 1989, с. 202). 

До водного фонду України належать: поверхневі води (природні водойми, 

наприклад, озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, 

ставки) і канали, інші водні об’єкти; підземні води й джерела; внутрішні морські 

води і територіальне море (Водний кодекс України, 2020). 

Таким чином, ми розглядаємо поняття «ціннісне ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти» інтегративне особистісне 

утворення, що виявляється емоційно-позитивним ставленням до водних ресурсів, 

характеризується усвідомленням значимості для життєдіяльності людства та 

передбачає екологобезпечне і бережливе їх використання. 

Така особистісна якість у контексті аналізованої проблеми є важливою, 

оскільки характеризується усвідомленням значущості водних ресурсів для 

населення і держави в цілому та їх раціонального використання, засвоєнням і 

застосуванням на практиці знань про водні ресурси й отриманням задоволення від 

такої діяльності, вмінням аналізувати результати своєї діяльності й бути 

відповідальним за свої вчинки. 

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури дав можливість 

встановити взаємозв’язок між поняттями «цінність», «ставлення», «ціннісне 

ставлення» і виділити компоненти ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Так, К. Д. Шевчук виділяє такі 

компоненти ціннісного ставлення до рідного краю у молодших школярів, як 

когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний; К. Г. Магрламова 

характеризує наступні його складові: когнітивний, аксіологічно-мотиваційний, 
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поведінково-діяльнісний; Г. Й. Котлярчук вважає, що когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, поведінково-практичний компоненти формують ціннісне ставлення 

школярів вказаної вище вікової групи.  

Таким чином, на нашу думку, ціннісному ставленню до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти властиві такі структурні компоненти: 

емоційно-оціночний (усвідомлення на емоційному рівні значущості водних 

ресурсів для населення й держави в цілому і прояв відповідних емоцій, 

наприклад, інтересу, гніву стосовно її результатів), рефлексивний (забезпечує 

пошук особистісного змісту як засобу подолання перешкод у збереженні водних 

ресурсів і їх раціональному використанні), когнітивний (сукупність знань, 

уявлень, суджень про ціннісне ставлення до водних ресурсів), діяльнісний (досвід 

діяльності, уміння, навички, поведінкова готовність до участі в заходах, 

пов’язаних із збереженням водних ресурсів) (Трутень, Сутність і структура 

поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів університетів наук про 

житття та навколишнє середовище», 2017, с. 281-282). 

Структура ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти складається з взаємопов’язаних психологічних утворень, як 

емоційні переживання, викликані станом водних ресурсів, екологічна свідомість, 

потреби, переконання й інтереси особистості, система цінностей, яка спрямована 

на збереження водних ресурсів. 

 

Висновки до І розділу 

 

Отже, ретроспективний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, 

соціологічних джерел дав можливість простежити розвиток ідей виховання 

ціннісного ставлення людини до водних ресурсів з давніх часів до сьогодення.  

До питання цінності води зверталися ще в епоху Античності. Мислителі й 

науковці кожної культурно-історичної епохи (Середньовіччя, Відродження, 

Нового часу і Просвітництва) наголошували на важливості взаємодії людини з 

природою, бережливому ставленні до водних ресурсів, любові до рідного краю й 
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готовності до його захисту. Значущі для нашого дослідження  стали праці Фалеса, 

Ф. Аквінського, М. Монтеня, Т. Кампанелли, Я. Коменського, П. Гольбаха, 

Й. Песталоцці, В. Франкла. Аналіз фольклорних джерел дав змогу простежити, 

що слов’яни вважали воду першоосновою світу, яка виступає символом життя, 

очищення, здоров’я. У контексті дисертаційного дослідження важливими є 

погляди Г. Сковороди, Т. Шевченка, К. Ушинського, А. Макаренка, 

М. Рильського щодо виховання бережливого ставлення до природи загалом і 

водних ресурсів зокрема. Проблемі ціннісного ставлення до природи ряд 

наукових праць, зокрема О. Колонькової, К. Магрламової, В. Маршацької, 

С. Скрипника, К. Шевчук, Т. Юркової. 

У ході аналізу зазначених джерел доведено, що проблема виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів розглядалася певною мірою в контексті 

ціннісного ставлення до природи, проте окремо системним і комплексним 

дослідженням обраної теми не займалися. 

На основі проаналізованих підходів до визначення понять «цінність», 

«ціннісне ставлення», «водні ресурси» обґрунтовано сутність поняття «ціннісне 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти» 

(інтегративне особистісне утворення, що виявляється емоційно-позитивним 

ставленням до водних ресурсів, характеризується усвідомленням значимості для 

життєдіяльності людства та передбачає екологобезпечне і бережливе їх 

використання). Визначено структуру поняття «ціннісне ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти», яка складається з таких 

компонентів: емоційно-оціночний, що полягає в усвідомленні на емоційному рівні 

значущості водних ресурсів для населення й держави; рефлексивний, який 

забезпечує пошук особистісного змісту як засобу подолання перешкод у 

збереженні водних ресурсів і їх раціональному використанні; когнітивний 

передбачає сукупність знань, уявлень, суджень про аналізовану категорію; 

діяльнісний, котрий полягає в готовності до участі в заходах, пов’язаних із 

збереженням водних ресурсів. 
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Основні положення першого розділу дисертаційного дослідження 

відображено у наукових працях здобувача: Трутень А. В., «Історичний аспект 

виховання ціннсного ставлення до водних ресурсів у студентської молоді», 2019,  

Трутень А. В., «Питання виховання у творчій спадщині Пантелеймона 

Куліша», 2019, Трутень А. В., «Погляди Тараса Шевченка на виховання», 2019,  

Трутень А. В., «Ціннісні засади поетичної творчості Максима Рильського в 

контексті виховання особистості», 2020.   
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
2.1. Узагальнення досвіду виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

Усвідомлення необхідності ціннісного ставлення людини до природи має 

важливе значення ще з давніх часів. Питання сталого розвитку, раціонального 

використання природних ресурсів і зменшення антропогенного впливу на 

навколишнє середовище посідають важливе місце і в національній політиці й 

законодавстві держави. Для прикладу, одна з 17 Глобальних цілей сталого 

розвитку до 2030 – це забезпечення загального доступу до чистої води. Якість 

води має бути покращена за рахунок зменшення забруднення, скорочення 

наполовину кількості неочищених відходів і суттєвого збільшення рівнів 

повторного безпечного використання водних ресурсів (Трутень & Сопівник Р. В., 

Збереження водних ресурсів як основна мета виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів у студентів аграрних закладів вищої освіти, 2018, с. 32).  

Оскільки з кожним роком запаси якісної води зменшуються, то на сьогодні 

бережливе ставлення до водних ресурсів та навколишнього середовища в цілому, 

повинно бути невід’ємною складовою досвіду і світогляду громадян нашої 

держави. У вирішенні проблеми збереження водних ресурсів важливим аспектом 

постає освіта людей у сфері навколишнього середовища й екологічне виховання 

всього населення. Екологічно вихованій людині притаманне почуття особистої 

відповідальності за стан довкілля, практична участь у відродженні порушеної 

рівноваги між людиною і природою (Трутень, Ціннісне ставлення до водних 

ресурсів студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище, 2018, 

с. 323-324). 

У сучасних умовах важливо, щоб аграрні заклади вищої освіти готували 

кваліфікованих фахівців аграрної галузі, адже саме на майбутніх спеціалістів 
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держава покладає обов’язок здійснювати просвітницьку роботу з питань охорони 

навколишнього природного середовища, активно брати участь у заходах, 

пов’язаних із збереженням водних ресурсів і їх раціонального використання, 

працювати над процвітанням нашої держави з метою зміцнення здоров’я та 

довголіття всієї української нації. 

В аграрних закладах вищої освіти система виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів має будуватися на передовому педагогічному досвіді, 

новаторських підходах і повинно відповідати потребам часу. Метою виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів є формування загальнолюдських, 

екологічних, громадянських, національно-патріотичних цінностей, професійних 

знань і вмінь, екологічного світогляду, свідомого ставлення до води як одного з 

найголовніших природних ресурсів для кожної з нас, готовність до збереження 

водних ресурсів та навколишнього середовища загалом, вміння передбачати 

наслідки своєї діяльності та нести відповідальність за свої вчинки.  

Тому вважаємо за доцільне узагальнити передовий педагогічний досвід 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. 

Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти України відбувається за допомогою вивчення профільних і 

гуманітарних дисциплін, історії агарного закладу вищої освіти; проведення 

навчальних та виробничих практик; участі в гуртках, конференціях, конкурсах, 

виставках, фестивалях, олімпіадах, суботниках, волонтерській діяльності; 

проведення тематичних екологічних заходів і виховних годин; організації 

зустрічей з успішними у цій сфері людьми й екскурсій передовими 

господарствами. 

Для вивчення стану виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти було здійснено аналіз навчальних планів 

і програм для підготовки студентів спеціальностей «Водні ресурси та 

аквакультура», «Екологія», «Агрономія», «Професійна освіта (технологія 

виробництва та переробка продукції сільського господарства)». Варто зазначити, 
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що проаналізовані навчальні плани включають дисципліни, які передбачають 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів, що увиразнює актуальність 

обраної теми дослідження. 

У процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (наприклад, «Філософії», 

«Історії української державності», «Етнокультурології») студенти формують 

світогляд щодо основних загальнолюдських цінностей, любові й поваги до своєї 

Батьківщини. Дисципліни профільного циклу (як-от, «Екологія», «Моделювання і 

прогнозування стану довкілля», «Гідрологія і метеорологія», «Гідроекологія», 

«Аграрна економіка» та підприємство», «Екокультура особистості») є важливими 

для виховання майбутнього кваліфікованого фахівця, який володіє найновішими 

знаннями в аграрній галузі. 

Під час вивчення дисциплін гуманітарного і професійного циклу викладачі 

здійснюють роботу з екологічного виховання студентів, використовуючи 

різноманітні форми, засоби, зосереджені на вирішенні таких завдань, як вивчення 

способу виявлення екологічних проблем, виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів і навколишнього середовища; активне залучення студентів до 

заходів, які спрямовані на вирішення реальних екологічних проблем, створення 

умов для залучення студентів до природоохоронної освіти серед студентської 

молоді (Сопівник Р. В.& Трутень, 2018, с. 26-27). 

Невід’ємною складовою навчального процесу студентів аграрних закладів 

вищої освіти є навчальні й виробничі практики, які передбачають узагальнення 

теоретичних і практичних знань, набуття професійних вмінь та навичок, 

виховання ціннісного ставлення до майбутнього фаху.  

Навчальні практики проводяться з метою ознайомлення студентів із 

специфікою обраної професії, отримання початкових професійних знань, умінь і 

навичок. Ціллю їх проведення є поглиблення й закріплення знань, формування 

вмінь, навичок, майстерності у подальшому застосуванні отриманих знань в 

умовах практичної діяльності й сучасних глобалізаційних процесів, а також 

уміння приймати самостійні оптимальні рішення у процесі. 



49 

 

Так, студенти Уманського національного університету садівництва 

факультету агрономії в процесі навчально-технологічної практики поглиблюють 

знання і формують професійні навички безпосередньо в умовах виробництва. 

Студенти набувають досвіду практичного виконання технологічних операцій з 

вирощування основних сільськогосподарських культур, знайомляться із 

сучасними прогресивними технологіями (Прокіпчук). Для прикладу, студенти 

факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин проводять виробничу 

практику на передовому господарстві України «Яніс», директором якого є 

Анатолій Чорний. Сади господарства розміщені на площі, розміром 54 гектари, де 

посаджені яблуні, груші, абрикоси, сливи. Господарство запроваджує інноваційні 

досягнення науки і практики, а його керівник, окрім управлінської діяльності, – 

голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Буковини. До «Янісу» за 

перейняттям досвіду приїздять численні делегації українських і закордонних 

садівників (Мельник).  

Базами виробничої практики для студенів екологічного факультету 

Національного університету біоресурсів та природокористування України стали 

структурні підрозділи і регіональні відділення Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Інститут агроекології і природокористування НАН України, 

Міжнародна лабораторія «Prime Lab Teach», наукова лабораторія компанії 

«BioNorma», КП «Плесо». У процесі проходження виробничої практики студенти-

екологи засвоюють навички й уміння самостійного проведення екологічних 

досліджень у подальшій професійній діяльності, що мають на меті вивчення 

рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об’єкти довкілля, встановлення 

відповідності їхньої роботи вимогам чинного природоохоронного законодавства, 

оцінювання екологічного ризику, виконання розрахунків ефективності заходів 

щодо поліпшення стану навколишнього середовища (Рибалко, 2019). 

Здійснення навчальної діяльності нерозривно пов’язане з вихованням. Плани 

виховної роботи аграрних закладів вищої освіти передбачають проведення певних 

заходів, спрямованих на виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів і 

навколишнього середовища в цілому. Так, у комплексному плані виховної роботи 
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Білоцерківського національного аграрного університету на 2019/2020 навчальний 

рік зазначено, що ключовим в організації виховної роботи закладу постає свідома 

діяльність студента, який керується, насамперед, критеріями знання і 

професіоналізму. Її стрижнем є національна ідея як системоутворювальний 

чинник розвитку, спрямований на формування стійкої активної життєвої позиції 

людини. 

В університеті проводяться урочисті й інформаційно-просвітницькі заходи , 

спрямовані на вшанування знакових пам’ятних подій в Україні (День працівників 

сільського господарства, День Соборності України, Міжнародний день пам’яті 

Чорнобиля, Всесвітній день охорони навколишнього середовища, День 

Конституції України тощо), екскурсійні заходи для студентів і викладачів до 

краєзнавчого музею, дендропарку «Олександрія»; зустрічі студентів і викладачів з 

ветеранами ІІ світової війни, воїнами АТО, ліквідаторами Чорнобильської 

катастрофи; проведення «круглих столів», присвячених Дню довкілля, здоров’ю, 

екології та єдності з природою; беруть участь в екологічних челенджах, 

екологічних акціях «Чистий берег», «За чисте довкілля» з метою благоустрою 

прилеглої території і приміщень в університеті та гуртожитках (Комплексний 

план виховної роботи Білоцерківського національного аграрного університету на 

2019/2020 навчальний рік, 2019). 

Щороку 22 березня у Білоцерківському національному аграрному 

університеті відзначається Всесвітній день водних ресурсів. Такі заходи 

проводяться з метою привернення уваги до проблем якості питної води, 

підкреслення важливості охорони водних ресурсів і їх раціонального 

використання. Кафедрою хімії у згаданому закладі вищої освіти забезпечується 

вивчення структури, функцій, значення й біологічної ролі води, а у процесі 

самостійної роботи студенти усвідомлюють необхідність ціннісного ставлення до 

водних ресурсів (Вивчаємо воду! До Всесвітнього дня водних ресурсів, 2018). 

У Житомирському національному агроекологічному університеті реалізація 

виховної роботи паралельно здійснюється під час проведення лекцій і практичних 

занять, де порушуються актуальні екологічні питання; співпраця з еколого-
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натуралістичним центром; проведення заходів до дня Довкілля (участь в акції 

«Україна – наш дім! Збережемо його!», до всесвітнього Дня охорони 

навколишнього природного середовища; організація і проведення походів у 

межах Житомирської області з метою ознайомлення з визначними й пам’ятними 

датами Поліського краю; участь студентів у проведенні всеукраїнських, місцевих 

і загальноуніверситетських масових трудових акціях; організація толоки на 

території університету (Комплексний план організаційно-виховної роботи 

Житомирського національного агроекологічного університету на 2017-2018 

навчальний рік, 2017). 

У Миколаївському національному аграрному університеті виховна робота 

реалізується як через зміст дисциплін, що викладаються, через виховання на 

основі власного прикладу, так і через створення сприятливого виховного 

середовища для самореалізації особистісного потенціалу, через позанавчальну 

діяльність студентів (МНАУ. Виховна робота). Характерно, що саме студентське 

самоврядування як самостійний орган університету також постає «інструментом» 

реалізації виховного процесу в університеті. Так, студентські лідери згаданого 

навчального закладу взяли участь у ХХ зльоті студентських лідерів аграрної 

освіти, що відбувся на базі Уманського національного університету садівництва, 

де отримали численні перемоги у дискусійних клубах, в аграрно-політичних 

дебатах і фотоконкурсі (Звіт ректора Миколаївського національного аграрного 

університету за 2018 рік, 2018). 

У Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва 

екологічне виховання здійснюється з допомогою лекцій, присвячених Дню 

довкілля, Дню Чорнобильської трагедії; через організацію туристичних походів 

під загальною назвою «Україна – краси країна»; екскурсії до університетського 

Музею природи, «Фельдман-екопарку»; залучення студентів до проведення акцій 

«Година землі», «Чисте довкілля – здорове покоління»; приєднання до 

екологічних суботників на території навчального закладу вищої освіти, зокрема 

присвячених знаковим для охорони навколишнього середовища подіям; 

заохочення студентів до виконання робіт у дендропарку ХНАУ 
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ім. В. В. Докучаєва, у ННВЦ «Дослідне поле»; організацію і проведення заходів 

для охорони, збереження екосистеми й навколишнього середовища, дійств під час 

проведення місячника з оздоровлення довкілля, Міжнародного дня лісів (План 

виховної роботи Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва на 2019-2020 н.р.). 

Виховна робота університету реалізується через залучення студентів до 

заходів з озеленення території університету; організацію «круглих столів», бесід у 

межах виховних годин, присвячених Міжнародному дню охорони озонового 

шару; відзначення Європейського дня навколишнього середовища, Дня довкілля; 

участь у місячниках із благоустрою, озеленення міста, території навчального 

закладу й збереженню природного фонду; проведення трудових та екологічних 

акцій («За чисте довкілля», «Збережи ліс» тощо); вшанування учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС; відзначення Тижня екології; організацію екотуристичних поїздок 

студентів; зі створення «Екологічних десантів» для подальшого колективного 

впорядкування і прибирання території університету (План виховної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2018 – 

2023 н.р.). 

За допомогою аналізу планів виховної роботи ми дійшли висновку, що 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів є невід’ємною складовою 

екологічного виховання, мета якого полягає у формуванні основ глобального 

екологічного мислення й екологічної культури особистості, почуття 

відповідальності за природу як національне багатство; залучення студентів до 

активної природоохоронної діяльності, оволодіння знаннями і практичними 

вміннями раціонального природокористування; залучення студентів до активної 

природоохоронної діяльності.  

При плануванні й організації виховної роботи зі студентами варто окремо 

зосереджуватися на детальному ознайомленні й вивченні історії рідної альма-

матер й держави загалом. Так, на думку Р. В. Сопівника, студент має опанувати 

історію свого навчального закладу, ознайомитися з його структурою, 

фундаторами, традиціями, науковими школами за профілем освіти, що дасть 
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змогу краще зрозуміти особливості використання можливостей інформаційного 

освітнього середовища університету для власного професійного й особистісного 

становлення (Сопівник Р. В., Планування виховної роботи у вищому навчальному 

закладі, 2016, с. 230). 

Музей історії Національного університету біоресурсів і 

природокористування України – це навчальний, науково-дослідний і культурно-

освітній структурний підрозділ закладу вищої освіти. На сьогодні установа 

формує значну частину державного музейного фонду України, який досліджує й 

популяризує історію науки й освіти, закладає фундамент для розвитку наукового 

світогляду молоді. Музей складається з таких колекцій, які одночасно становлять 

основу відповідних експозиційних відділів: становлення сільського господарства 

на території України та історія становлення майбутнього передового аграрного 

університету; Друга світова війна й АТО; період відновлення Голосіївських 

інститутів, утворення УСГА, підписання перших міжнародних угод, культурно-

масове життя студентів, сучасна діяльність ННІ й факультетів НУБіП України. 

Подібні музеї як структурні підрозділи навчальних закладів є опорою в підготовці 

кваліфікованих фахівців, а в цілому – сприяє гуманітаризації освіти і вихованню 

цілісної особистості (Музей історії університету). 

У музеї Сумського національного аграрного університету проводяться 

кураторські години для академічних груп, екскурсії для гостей університету, а 

також  зустрічі випускників різних років, про що свідчать записи у «Книзі 

відгуків та побажань». Музейним раритетом вважається «Селянська 

сільськогосподарська енциклопедія» 1927 року. Також тут є експозиція, 

присвячена воїнам-інтернаціоналістам-студентам СНАУ, вітрина з колекцією 

експонатів, що відображають гострі суспільні події літа 2004 року, коли студенти, 

викладачі, мешканці м. Суми вчинили опір свавіллю влади, яка намагалася 

об’єднати три ВНЗ. Цей протест увійшов в історію під назвою «Наметова 

революція», «Студентська революція», «Революція на траві» (Музей СНАУ). 

Науково-дослідна діяльність студентів аграрних закладів вищої освіти сприяє 

розвитку наукових, дослідницьких і творчих здібностей, а також підвищує якість 
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підготовки кваліфікованих спеціалістів. Основними формами такої діяльності є 

наукові гуртки, тематичні вечори, конференції, конкурси, олімпіади.  

Так, на факультеті захисту рослин, біотехнологій і екології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України функціонують такі 

гуртки: «Агробіотехнологія», «Екологія довкілля», «Фіто-наше життя», 

«Сільськогосподарська ентомологія» (Факультет захисту рослин, біотехнологій та 

екології: Студентські наукові гуртки) й інші. На агробіологічному факультеті 

згаданого закладу вищої освіти – «Землероб», «Лікарські та нетрадиційні 

культури», «Інноваційні технології в кормовиробництві», «Агрохімічний», 

«Управління якістю продукції рослинництва в сучасних технологіях», 

«Ґрунтознавець» та інші (Агробіологічний факультет: Студентські наукові 

гуртки). 

У Сумському національному аграрному університеті на заняттях 

екологічного гуртка і виховних годинах зі студентами проводяться бесіди на теми 

«Моя мала батьківщина», «Сумщина – мій рідний край», «Екологічні проблеми 

Сумщини», «Сумська область – промисловий регіон», мета яких полягає в 

ознайомленні студентів із красою природи Сумщини та її природними 

багатствами, демонструванні екологічних проблем краю і шкідливого впливу 

діяльності людини на природу. Також було проведено захід «Природоохоронне 

законодавство України», на якому студенти ознайомилися з природоохоронними 

труднощами у наш час, їх причинами, розглянули шляхи й перспективи їх 

подолання, дізналися про основні документи нашої держави в галузі охорони 

природи. 

Також усі охочі учасники навчального процесу СНАУ традиційно беруть 

участь у велопробігу «За здоровий спосіб життя» до різних міст Сумського 

району (наприклад, Миропілля, Токарі), де знайомляться з мальовничими 

куточками краю. Студенти університету долучаються до еколого-туристичних 

походів до річки Псел. Останній різновид позааудиторної діяльності дає 

можливість ознайомитися з природою, водними екосистемами рідної місцевості,  

впливом різних екологічних факторів на здоров’я людини. Щороку студенти 

https://nubip.edu.ua/node/4320/8
https://nubip.edu.ua/node/1116/6
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беруть участь в природоохоронних акціях «Парки – легені міста», «Першоцвіти», 

«Збережемо дерева». Беззаперечно, проведення подібних заходів сприяє 

формуванню й подальшому утвердженню активної життєвої позиції 

(Сопівник Р. В.& Трутень, 2018, с. 28-29). 

Однією з форм активного навчання є конференція, що активізує пізнавальну 

й творчу діяльність студентської молоді. Так, на факультеті екології і права 

Житомирського національного агроекологічного університету була проведена 

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та 

збереження їх біорізноманіття», яка зібрала у стінах навчального закладу 

представників більше, ніж 20 ВНЗ, що увиразнює актуальність обраної для 

конференції тематики. У ході проведення зазначеного заходу висвітлювалися нові 

результати теоретичних, прикладних і науково-методичних досліджень і розвідок 

із широкого спектру гідробіологічних проблем, також порушувалися питання 

щодо екологічного збереження водних екосистем, правової характеристики 

водного законодавства в Україні.  

У Миколаївському національному аграрному університеті студенти 

долучилися до таких конференціях, як «Участь молоді у розбудові 

агропромислового комплексу», «Розвиток аграрної галузі та впровадження 

наукових досліджень у виробництво», «Молодь, наука, бізнес», «Участь 

українського села – основа аграрної реформи в Україні» тощо (Науково-практичні 

конференції МНАУ). 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

студенти та викладачі взяли участь у таких конференціях: «Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», «Актуальні 

проблеми наук про життя і природокористування» тощо (Сопівник Р. В. & 

Трутень, 2018, с. 29). 

За підтримки благодійного Фонду Бориса Колеснікова стартував 

всеукраїнський освітній конкурс «Агро 2019». Цей проект дасть можливість 

студентам аграрних закладів вищої освіти України застосувати свої знання для 

розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі (Стартував всеукраїнський 
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конкурс «Агро 2019», переможці поїдуть до Франції, 2018). 30 переможців 

конкурсу поїхали до Парижу на Міжнародну виставку «SIMA 2019» – 

найбільшого у світі форуму сільськогосподарського машинобудування і 

тваринництва. Там студенти ознайомилися з технікою спеціального й загального 

призначення, обладнанням для ветеринарії, молочного та м’ясного скотарства, 

оснащенням, яке застосовується для вирощування, збору і переробки врожаю, 

передовими технологіями й рішеннями для аграрного сектору.  

Студенти Полтавської державної аграрної академії, які здобули перемогу в 

освітньому проекті «Агро-2018», відвідали міжнародну виставку сільського 

господарства «Fieragricola 2018» у м. Верона (Італія). Там студенти побачили 

новітню сільськогосподарську техніку, дізналися про передові технології обробки 

землі, застосування добрив і кормів, зберігання урожаю, а також ознайомилися з 

різноманітними новинками світового аграрного ринку загалом. Вважаємо, що 

подібні поїздки й відвідування масштабних виставок, у першу чергу, мотивують 

студентів до подальшого саморозвитку і професійного становлення як 

компетентноспроможного фахівця на сучасному ринку праці. 

Редакція журналу «Agroexpert» щорічно, починаючи з 2012, організовує і 

проводить всеукраїнський конкурс «Кращий молодий агроном», метою якого є 

виявлення й мотивування майбутніх фахівців-агрономів. Конкурс складається з 

чотирьох номінацій: «Селекція й насінництво», «Агрохімія і ґрунтознавство», 

«Захист рослин», «Плодоовочівництво». Практична частина «Польова БОРНЯ» 

передбачала вирішення практичних завдань і проведення діагностики стану 

посівів у польових умовах на демонстраційних ділянках. У ході конкурсу 

учасники здобувають нові знання, переймають передовий досвід. Для 

продовження професійного розвитку переможці конкурсу, зазвичай, отримують 

сертифікати на подорож-стажування до Австрії, Бельгії, Білорусі, Польщі 

(Кращий молодий агроном 2019).  

Відділ роботи з учнівською молоддю спільно з кафедрою гідрології суші 

Одеського державного екологічного університету в рамках серії конкурсів «Юний 

науковець» проводять конкурс «Юний гідролог», присвячений щорічному 
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святкуванню Всесвітнього дня води, для учнів 8-11 класів з предметів 

природничого напрямку. Мета заходу полягає у розширенні й поглибленні знань 

учнів з навчальних предметів природничого циклу, які виносяться на зовнішнє 

незалежне тестування, і виявлення талановитої учнівської молоді старшої школи 

для відзначення їхніх розумових здібностей і у такий спосіб заохочення школярів 

для продуктивного навчання і саморозвитку. За умовами конкурсу учасникам 

потрібно написати наукову роботу й самостійно обрати об’єкт вивчення у межах 

території України. Найкращі роботи розміщуються на сайті університету 

(Конкурс «Юний гідролог-2019»). 

Студенти аграрних закладів вищої освіти також беруть участь у стажуваннях. 

Так, у Тернопільському національному економічному університеті (25 серпня 

2020 було перейменовано у Західноукраїнський національний університет) 

завдяки плідній співпраці факультету аграрної економіки та менеджменту з 

Асоціацією зі співробітництва в галузі екології, сільського господарства та 

розвитку села в Східній Європі «АПОЛЛО», програмам Німецької служби 

академічних обмінів (DААD), Міністерством захисту прав споживачів, 

продовольства і сільського господарства й Німецького Селянського Союзу, 

Урядом Великобританії з питань молодіжного руху і культурного обміну HORS 

(GB), «Agroimpuls» тощо. Щороку студенти денної форми навчання проходять 

стажування за кордоном, яке дає їм можливість вдосконалити навики володіння 

іноземною мовою, пізнати культуру іншої країни, вивчати нові технології ведення 

сільського господарства, а також ознайомитися з методами бізнесу й налагодити 

корисні контакти з потенційними роботодавцями. Така співпраця надає прекрасні 

можливості для набуття практичних навиків на сільськогосподарських 

підприємствах країн Європи, США і Канади, сприяє активній участі у спільних 

бізнес-проектах, навчальних семінарах, тренінгах, успішному просуванні на 

шляху гідної праці в Україні (Програми стажування і міжнародного обміну 

студентів факультету аграрної економіки та менеджменту). 

Викладачі та студенти Житомирського національного агроекономічного 

університету відвідали найбільшу в агропромисловому секторі України виставку 
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«Агро-2018», на якій представлені різноманітні інновації в аграрній галузі 

(Викладачі та студенти ЖНАЕУ відвідали виставку «Агро-2018»). Тут вони мали 

змогу ознайомитися з новинками сільськогосподарської техніки, інноваційними 

винаходами і технологіями для аграрних підприємств, взяти участь у 

конференціях, форумах, майстер-класах й інших заходах, присвячених розвитку 

аграрного сектору. 

На базі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 24-27 травня 2017 року було проведено уже ХІХ Зліт іменних 

стипендіатів і відмінників навчання під назвою «Лідери АПК ХХІ століття». 

Студентські активи факультетів зустрічали найкращих представників навчальних 

закладів аграрного напрямку з 10 університетів і понад 100 коледжів з усієї 

України. У Зльоті в НУБіП України взяли участь більш, ніж 200 студентів, які 

отримують різні іменні стипендії всеукраїнського або регіонального рівнів, і 

лідери студентського самоврядування з усіх вітчизняних аграрних закладів вищої 

освіти. Канони Зльотів, що історично склалися, передбачають: знайомство, 

спілкування, обмін досвідом самоврядування студентської молоді; проведення на 

високому організаційно-методичному рівні студентських науково-практичних 

конференцій у вигляді «дискусійних круглих столів» за напрямами підготовки 

фахівців, модераторами яких є керівники наукових шкіл, провідні професори 

ВЗО, що організовує Зліт; знайомство з передовими прогресивними науково-

виробничими структурами регіону аграрного спрямування; комплексну 

екскурсійну програму (Власенко, 2018, с. 66). 

На сьогодні важливим завданням сучасної освіти є підготовка свідомої 

особистості з високим рівнем культури й духовності. Так, у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України діє «Школа лідерства 

НУБіП України», яка спрямована на підготовку лідерів у освіті, бізнесі й інших 

структурах. На заняття запрошують успішних у своїй професійній діяльності 

людей (як-от, М. Томенко, О. Мороз, Ю. Мельник, Л. Козаченко та ін.), а також 

організовуються екскурсії на передові господарства України. За допомогою таких 

занять й екскурсій студенти переймають досвід, вчаться навикам самопрезентації 
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та впевненості в різних ситуаціях, усвідомлюють свої життєві пріоритети, 

розвивають комунікабельність («Школа лідерства НУБіП України»). 

На базі Херсонського державного аграрного університету діє «Школа 

аграрного лідера», заходи якої проводяться за участі відомих вітчизняних й 

іноземних бізнесменів і висококваліфікованих викладачів університету. Тематика 

практичних занять спрямована на розвиток активних інноваційних особистостей 

та реалізацію їх потенціалу для успішного розв’язання завдань агробізнесу 

(Школа аграрного лідера).  

Студенти й викладачі спецдисциплін відокремленого структурного 

підрозділу Таврійського державного агротехнологічного університету 

«Бердянський коледж» з метою закріплення теоретичних знань у виробничих 

умовах відвідують ДП «ДГ «Мелітопольське» Інституту зрошувального 

садівництва ім. М. Ф. Сидоренка, яке займається вирощуванням садивного 

матеріалу плодових культур і продукції садівництва. Студенти ознайомилися із 

структурою плодового розсадника, технологією вирощування саджанців, 

маточними ділянками, способами та засобами захисту рослин. Також вони 

закріплювали набуті знання з агрономічних дисциплін: робили аналіз стану 

рослин на різних полях, називали фази розвитку культур, спостерігали за 

підживленням озимої пшениці, детально розглядали принципи роботи техніки , 

якою проводилася обробка тощо (Петрів, 2016, с. 228). 

Студентська молодь Національного університету біоресурсів і 

природокористування України активно долучається до волонтерської діяльності. 

Так, на базі університету започатковано Всеукраїнський студентський 

волонтерський рух, покликаний допомагати українській армії, мирному 

населенню східних регіонів, постраждалим у зоні АТО й сім’ям загиблих 

військовослужбовців. Зокрема створюються медичні, технічно-інженерні, 

юридичні й інші групи для надання всебічної фахової допомоги (Всеукраїнський 

студентський волонтерський рух). Зауважимо, що студенти гуманітарно-

педагогічного факультету спеціальності «Філологія» взяли участь у щорічному 

міжнародному благодійному ярмарку «Charity Bazaar», який був організований 
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уповноваженими 40 посольств, серед них представництва Німеччини, Австрії, 

Нідерландів, США, Канади. Мета ярмарку полягає у зборі коштів на благодійні 

проекти для підтримки нужденних верств населення України. Минулорічна 

програма заходу включала, наприклад, показ фільму, проведення вікторини, 

нагородження подарунками й обов’язкове частування. Цікавим та пізнавальним 

для студентів було спілкування зі співробітниками посольств, адже зустріч 

проводилася іноземними мовами, що дало унікальний шанс для вдосконалення 

навичок володіння певною іноземною мовою (Студенти гуманітарно-

педагогічного факультету доєдналися до благодійного ярмарку «Charity Bazaar»). 

Студенти відокремленого структурного підрозділу Уманського 

національного університету садівництва «Агротехнічний коледж» також активно 

долучаються до волонтерської діяльності, допомагаючи бійцям АТО, які 

захищають цілісність територій України. Зокрема, із жерстянок виготовляють 

саморобні пристрої для нагрівання їжі, заготовляють консервацію, плетуть  

маскувальні сітки, створюють патріотичну символіку і збирають усе необхідне 

для щоденного побуту воїнів на сході України (Петрів, 2016, с. 277).  

Зважаючи на стрімкий розвиток науки й техніки, а також сучасної цивілізації 

загалом, варто використовувати зарубіжний передовий досвід для системи освіти 

України. У іноземних країнах загальна мета екологічної освіти полягає у 

формуванні поведінки в навколишньому середовищі й відповідального ставлення 

до нього, екологічного світогляду і культури. Варто звернути увагу на методи 

виховання студентів у зарубіжних аграрних закладах вищої освіти, які сприяють 

удосконаленню системи підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі. 

Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів передбачає, насамперед, 

підготовку висококваліфікованих фахівців, які будуть кункурентними в умовах 

інноваційної діяльності в секторі сільського господарства. 

На Міжнародній конференції ООН (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік) було 

проголошено Концепцію сталого розвитку. Основним документом конференції 

став «Порядок денний на ХХІ століття», що вміщував план дій, спрямованих на 

екологічний, економічний і соціальний розвиток. Стале процвітання сприяє 
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задоволенню життєвих потреб людей, для реалізації яких будуть враховуватися 

права молодих поколінь на життя в здоровому природному середовищі (Трутень, 

Зарубіжний досвід виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів аграрних закладів вищої освіти, 2018, с. 142). 

В основі сучасної європейської політики лежать права людини й демократія. 

Великого значення Рада Європи надає Кодексу європейських базових цінностей і 

їх передачі молоді. Завдання ціннісного виховання полягають у турботі про 

екологічну рівновагу в Європі та світовому просторі (Січко, 2011). 

У США екологічна освіта здійснюється, насамперед, у природоохоронному 

напрямку, комплексна реалізація якого сприяє накопиченню знань про взаємодію 

людини з природою, а також стимулює пошук шляхів для їх охорони й 

збереження. У вищих навчальних закладах головний напрям екологічної освіти і 

виховання – проведення практичних робіт, польових практикумів, заходів з 

утилізації відходів і їх подальшої повторної переробки, озеленення територій, 

рятувальних заходів щодо тварин. Найбільш значущою в американській освітній 

системі є орієнтація на вирішення екологічних проблем окремого регіону. У 

Мічиганському університеті (США), наприклад, до вчителів ставляться відповідні 

вимоги: набуття знань у різних галузях, а з виходом на роботу потрібно пройти 

педагогічну практику, під час якої майбутні педагоги разом з учнями повинні 

навчитися знаходити ефективні й оптимальні вирішення реальних екологічних 

проблем (Рудишин, 2008, с. 81). 

В основі екологічної освіти та виховання Німеччини лежить передовий досвід 

і сучасні наукові досягнення. У її основі – індивідуум, оскільки саме людина є 

причиною катастрофічного забруднення довкілля. При цьому важливо виховати 

екологічно свідому особистість, що передбачає формування культури бережливого 

споживання природних ресурсів і гармонізацію відносин людини з природою 

(Трутень, 2017, с. 137). 

Система екологічної освіти реалізується через виконання таких важливих 

завдань: зміна уявлення, поліпшення знань молоді про довкілля і розвиток їх 
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готовності до захисту природи, формування у нового покоління відповідальної 

екологічної поведінки (Писанка, 2014, с. 68).  

Більшість програм навчальних дисциплін базуються на екологічній 

складовій. Екологічне навчання здійснюється у контексті спецкурсів, спеціальної 

підготовки в рамках наукових і технічних громадських організацій, вищих 

навчальних закладів, промислових підприємств, міських рад, виробництв, а також 

навчання дорослих під час проведення науково-популярних програм радіо, 

телебаченням й іншими сучасними засобами масової інформації. З метою 

застосування набутих знань у практичній діяльності та вдосконалення екологічної 

системи освіти загалом функціонують експериментальні екологічні станції, 

національні парки (Швед, 2003, с. 170). У Німеччині, зауважимо, створюють 

додаткові навчально-освітні заклади, де школярі й студенти вивчають різні 

аспекти навколишнього природного середовища, самостійно проводять екологічні 

дослідження й за результатами цієї роботи готують аналітичні матеріали, які 

створюють основу для посібників, що публікуються щорічно (Лук’янова, 

Тенденції розвитку екологічної освіти за рубежем, 2007, с. 121). 

У Японії метою екологічної освіти є формування цілісної особистості, яка 

матиме чітку позицію до проблем охорони природи. Тутешні педагоги доводять 

необхідність вивчення довкілля у взаємозв’язку з повсякденним життям людини і 

виділяють такі складові екологічної освіти: виховання в людини розуміння 

самоцінності природи та її ресурсів; прищеплення екологічної моралі, почуття 

любові до природи через спілкування з нею; формування громадської думки щодо 

необхідності дотримання гармонії між діяльністю людини і довкіллям; виховання 

в кожного громадянина прагнення до поліпшення навколишнього природного 

середовища.  

Виділяють такі структурні елементи екологічної освіти Японії: вивчення 

природи, дослідження міст і сіл в аспекті взаємодії людини з природою, 

формування у людини правильного ставлення до природи, життя, цінностей і 

моралі на основі отриманих знань (Швед, 2003, с. 171). 
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У Польщі екологічна освіта і виховання здійснюється різноманітними 

формами теоретичного (конкурси, кампанії, волонтерська діяльність, «зелені» 

школи, інтерв’ю, експозиції тощо.) і практичного характеру (комп’ютерні ігри, 

програми екологічного спрямування, екологічний експеримент та проект тощо). 

Найефективнішими формами екологічної освіти є спостереження і досліди під час 

прогулянок, експедицій, які дають можливість взаємодіяти з природою. В освітніх 

закладах популярністю користується проведення Днів екології й інших 

природоохоронних свят, які проводяться саме на природі. Діяльність тематичних 

гуртків (наприклад, «Вода – основа життя. Охорона вод», «Економічне 

використання електроенергії та води») також відіграє важливе значення в процесі 

екологічного виховання. Усі вищезазначені форми роботи спрямовані на 

збереження навколишнього природного середовища. 

Для формування екологічної свідомості польської молоді важливе значення 

має навчально-виховна урядова програма «Молодь пізнає, оцінює і піклується про 

природу», яка реалізується через курси підвищення кваліфікації вчителів, 

проведення зустрічей з провідними науковцями в галузі екології, активного 

залучення молоді до природоохоронної діяльності, вивчення наукових досліджень 

екологічних систем і представлення отриманих результатів на конкурсах різних 

рівнів. 

Важливе значення для екологічної освіти мають громадські природоохоронні 

організації. Наприклад, Польський екологічний клуб здійснює екологічну освіту 

серед підростаючого покоління шляхом пропаганди питання залежності якості 

життя людини від раціонального використання природних ресурсів і збереження 

рівноваги між навколишнім середовищем і розвитком цивілізації (Сорочинська, 

2017, с. 141-143). 

Екологічна освіта в Англії, як і в інших розглянутих вище країнах Європи, 

має важливе значення. У Державній національній програмі екологічний матеріал 

поділений на 17 розділів, які входять до кожного навчального предмету. В 

англійських середній школах організовують такі міждисциплінарні курси, як 

«уроки охорони природи» і «гуманітарні уроки». Англійські педагоги надають 



64 

 

важливого значення практичній діяльності молоді. Так, більшість навчальних 

закладів здійснюють зелені насадження, створюють живі природні куточки, 

влаштовують метеорологічні станції, організовують різноманітні екскурсії в 

парки, музеї, заповідники (Швед, 2003, с. 171). 

В Італії функціонують центри екологічної освіти: «Територіальні лабораторії 

екологічної освіти» (інформують і консультують зацікавлених охороною довкілля 

людей), «Центри для досвіду» (програми центру включають безпосередній досвід 

з навколишнім середовищем, використовують інноваційні методи навчання), 

«Центри регіональної координації» (забезпечують послідовну інформаційну 

підготовку й освіту з питань довкілля). Для екологічної освіти створений новий 

веб-сайт, що, по суті, є своєрідним консультаційним центром для вчителів, які 

займаються екологічною освітою. Такий електронний ресурс – результат 

співпраці між Міністерством народної освіти й регіональними інститутами 

досліджень, експериментів і реформування освіти (Чепіль, 2019, с. 21-22). 

У Франції екологічне виховання здійснюється під час вивчення предметів з 

охорони природи і навколишнього середовища. Оскільки більшість навчальних 

закладів знаходяться в передмісті, то опановані знання безпосередньо можуть 

застосовуватися на практиці в сільському господарстві (Швед, 2003, с. 170). 

Реалізація екологічної освіти у Нью-Йорку полягає у вивченні так званих 

«зелених карт», де умовними позначками показані об’єкти міського середовища, 

несприятливі з екологічної точки зору. Відповідно, на практичних заняттях 

демонструють методику самоочищення міських стічних вод на штучно створених 

озерах-екосистемах (Лук’янова, Зарубіжний досвід екологічної освіти, 2008, 

с. 141). 

Система освіти Китаю акцентує особливу увагу на підготовці студентів у 

галузі природничо-математичних дисциплін. Екологічна освіта та виховання 

пов’язані з історично визначеними позиціями в суспільстві й спрямовані на 

перетворення, удосконалення навколишнього природного середовища (Рудишин, 

2008, с. 83). 
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Таким чином, екологічна освіта і виховання в університетах зарубіжних країн 

орієнтується на сучасні особливості здійснення навчання для сталого розвитку 

суспільства, а також на розвиток екологічної освіти, культури й держави в цілому. 

Цінним для нашого дисертаційного дослідження є зарубіжний досвід 

університетів наук про життя (Норвезький університет наук про життя, Паризький 

технологічний інститут наук про життя, наук про продукти харчування й наук про 

навколишнє середовище, Латвійський університет наук про життя, Познанський 

університет наук про життя, Варшавський університет наук про життя тощо), які 

спеціалізуються в галузі відновлювальних ресурсів і проводять активну роботу в  

сфері охорони природних ресурсів. Основна мета таких університетів – 

підготовка висококваліфікованих фахівців і розробка інноваційних підходів у 

вивченні проблем навколишнього середовища. Навчально-виховна робота 

закладів вищої освіти базується не лише на теорії, а й на практиці. Так, студентів 

університетів наук про життя активно залучають до вирішення реальних 

екологічних завдань, вони самостійно здійснюють просвітницьку роботу з питань 

екології та охорони навколишнього середовища, проводять наукові дослідження в 

цих сферах, працюють над створенням безпечних для атмосфери умов 

вирощування овочів і фруктів, розробляють та реалізують власні проекти 

(Трутень, 2018, с. 249-250).  

Отже, вивчення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду сприяє 

вдосконаленню і розвитку системи виховання студентів аграрних закладів вищої 

освіти. У зарубіжних країнах важливого значення надають екологічній освіті й 

вихованню, в основі яких лежить освіта для сталого розвитку суспільства, 

розвиток екологічного світогляду й культури особистості, бережливе ставлення 

людини до природи. 

Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів орієнтується на 

зацікавленість своєю майбутньою професійною діяльністю, формування 

професійних знань і вміння їх застосовувати на практиці, професійний інтерес 

щодо рівня розвитку інноваційних технологій в аграрній галузі, вміння 

аналізувати результати своєї діяльності й бути відповідальним за них. 



66 

 

Проаналізувавши плани виховної роботи аграрних закладів вищої освіти 

України ми дійшли висновку, що виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів є складовою екологічного виховання, яке реалізується за допомогою 

проведення різноманітних екологічних акцій, конкурсів, фестивалів, виховних 

годин, відзначення пам’ятних дат, екскурсій передовими господарствами, участі в 

аграрних виставках, залучення студентів до благоустрою території закладу вищої 

освіти, проведення лекцій та практичних занять, проходження навчальних і 

виробничих практик, вивчення історії навчального закладу й держави загалом, 

організації зустрічей з успішними в аграрній галузі людьми. 

Узагальнений досвід виховного аспекту аграрних закладів вищої освіти 

України свідчить про те, що певна робота щодо виховання ціннісного ставлення 

до водних ресурсів проводиться, однак більшість реалізованих заходів мають бути 

системними й включати всі складові навчально-виховного процесу, а відсутність 

системності й логічно-послідовного взаємозв’язку формує значну прогалину в 

повноцінній екологічній освіті. 

 
2.2. Діагностика вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти  

 

З метою перевірки теоретичних положень, відображених у попередніх 

підрозділах, нами було використано метод педагогічного експерименту.  

Педагогічний експеримент дає змогу відокремити досліджуване явище від 

інших, цілеспрямовано змінювати умови педагогічного впливу на вихованців, 

повторювати окремі педагогічні явища в приблизно таких же умовах. Дані 

експерименту обробляють, перевіряють за результатами спостережень та інших 

методів дослідження. Принагідно зауважимо, що за місцем проведення досліду 

розрізняють лабораторний і природний (Лаппо, 2016, c. 83). 

Також під педагогічним експериментом варто розуміти як спеціальне 

внесення у педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до 

завдання дослідження й гіпотези; таку організацію процесу, яка б давала 
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можливість бачити зв’язки між досліджуваними явищами без порушення його 

цілісності; глибокий якісний аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання як 

внесених у педагогічний процес змін, так і результатів усього процесу (Лузан, 

Сопівник І. В., & Виговська, 2010, с. 131). 

Найчастіше в педагогічній науці виокремлюють такі види педагогічного 

експерименту: 

Констатувальний експеримент покликаний виявити стан розвитку психічних 

якостей, педагогічних явищ, процесів, що спостерігається на початку 

дослідження. Здійснюється діагностика або «зріз» досліджуваного явища, 

емпірична перевірка стану експериментального й контрольного об’єкту до 

експерименту.  

Формувальний експеримент полягає в активному формуванні явища, що 

вивчається під час спеціально організованого експериментального навчально-

виховного процесу. На цьому етапі в повній мірі розгортається реалізація 

методики, яка в свою чергу розпадається на ряд послідовних ланок, під час 

здійснення котрих запроваджуються нові засоби, що сприяють залученню 

респондента у формувальну діяльність.  

Контрольний експеримент передбачає порівняння ступеня розвитку 

респондентів контрольної групи з експериментальною (де проводився 

формувальний експеримент). Метою порівняння є виявлення результатів 

формувального впливу (Лузан та ін., 2010, с. 144-145). 

Експериментальна робота включала такі етапи проведення педагогічного 

експерименту:  

1. Підготовчий (грудень 2017 р. – серпень 2018 р.): визначення 

експериментальної бази дослідження й вибірки, розроблення програми 

експериментальної роботи, підбір методів і методик для проведення 

педагогічного експерименту.  

2.  Діагностичний (вересень 2018 р. – січень 2019 р.): визначення рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 
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3. Формувальний (лютий 2019 р. – лютий 2020 р.): впровадження методики 

й педагогічних умов виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 

4. Контрольний (березень 2020 р. – травень 2020 р.): проведення 

діагностичних зрізів, аналіз й узагальнення результатів дослідження. 

У педагогічному експерименті взяли участь 432 студенти аграрних закладів 

вищої освіти. Достовірність висновків, що отримуються в результаті статистичної 

обробки даних, у багатьох випадках залежить від успішного вирішення питання 

репрезентативності вибірки, тобто повноти й адекватності подання властивостей 

генеральної сукупності моделлю у вигляді вибірки (Дубров, Мхитарян, & 

Трошин, 2011, с. 18). Репрезентативність вибірки забезпечується приблизно 

однаковими віковими параметрами, однаковим соціальним статусом «студент 

аграрного закладу вищої освіти» (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Студенти аграрних закладів вищої освіти,  

які взяли участь в експерименті 

№ 

п/п 
Назва закладу вищої освіти Кількість  

1.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
 
 
 

110 

2.  Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

106 

3.  Полтавська державна аграрна академія 108 

4.  Уманський національний університет садівництва 108 

Усього  432 

Проведення констатувального етапу експерименту включає такі пункти:  

– розробка змісту та методики констатувального етапу експерименту; 

– проведення зрізів; 

– обробку, аналіз й узагальнення даних; 

– визначення рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів. 
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Для визначення рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

ми розробили критерії. Складовою частиною критерію є показник, який являє 

собою його конкретне вимірювання. Відповідно до теоретичних викладок, 

критерії, показники і рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

доцільно розглядати згідно з його компонентами (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Компоненти, критерії та показники рівнів вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

№ 
п/п 

Компоненти Критерії Показники 

1.  
Емоційно-

оціночний 
Мотиваційний 

– інтерес до водних ресурсів та до 
інноваційних технологій у аграрній 
сфері; 

– усвідомлення потреби в якісній 
питній воді; 

2.  Когнітивний Когнітивний 
– знання про водні ресурси; 
– знання про стан водних ресурсів у 

навколишньому середовищі; 

3.  Рефлексивний Емоційно-ціннісний 

– сприйняття води як життєво 
необхідного ресурсу; 

– дбайливе ставлення до водних 
ресурсів; 

4.  Діяльнісний Діяльнісний 

– готовність до збереження водних 
ресурсів і бажання  відстоювати свої 
права та громадську позицію; 

– участь у заходах, присвячених 
збереженню й раціональному 
використанню водних ресурсів. 

(Трутень, 2018, с. 152) 

Відповідно до вищезазначених компонентів, критеріїв і показників визначено 

такі три рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти: високий, середній та низький.  

Високий рівень. Студент цікавиться інформацією про стан водних ресурсів й 

усвідомлює потребу в якісній питній воді; має ґрунтовні знання про водні 

ресурси, досконало володіє матеріалом про стан води й розуміє значущість води в 

навколишньому середовищі; сприймає воду як життєво необхідний ресурс і 
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дбайливо ставиться до водних ресурсів; готовий брати участь у заходах, 

присвячених збереженню водних ресурсів і відстоювати свої права та свою 

громадську позицію. 

Середній рівень. Студент вибірково цікавиться інформацією про стан водних 

ресурсів і частково усвідомлює потребу в якісній питній воді; володіє 

несистемними знаннями про водні ресурси, знання про стан води й усвідомлення 

значущості води в навколишньому середовищі мають ситуативний характер; іноді 

сприймає воду як життєво необхідний ресурс і в окремих ситуаціях дбайливо 

ставиться до водних ресурсів; від випадку до випадку бере участь у заходах, 

присвячених збереженню водних ресурсів і частково готовий відстоювати свої 

права та свою громадську позицію. 

Низький рівень. Студент не цікавиться інформацією про стан водних ресурсів 

й не усвідомлює потребує у якісній питній воді; має фрагментарні знання про 

водні ресурси, не знає про сучасний стан води й не усвідомлює значущості води в 

навколишньому середовищі; не сприймає її як життєво необхідний ресурс і не 

ставиться дбайливо до водних ресурсів; не готовий брати участь у заходах, 

присвячених збереженню водних ресурсів і відстоювати свої права та свою 

громадську позицію. 

На основі зазначених вище критеріїв і показників ми розробили авторську 

анкету, яка складається з 16 запитань закритого типу, а кожен показник 

визначається двома запитаннями. Для вивчення рівнів вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти кожна 

відповідь оцінювалася такими балами: 3 бали – повна правильна відповідь, 2 бали 

– правильна, але неповна відповідь; 1 бал – неправильна відповідь. В анкеті 

зазначалося, що це анонімне опитування, яке проводиться з науковою метою, для 

того, щоб студенти могли відверто дати відповіді на запитання.  

Мотиваційний критерій оцінювання рівня вихованості ціннісного ставлення 

до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти характеризується 

усвідомленням потреби у воді, наявністю інтересу як до водних ресурсів, так і 

інноваційних технологій в агропромисловій галузі. Оскільки потребою є певний 
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мотив до дії, тому важливо, щоб студенти усвідомлювали самостійно потребу в 

якісній питній воді, а також постійно цікавилися станом водних ресурсів у 

навколишньому середовищі. Результати анкетування показують, що 30,32 % 

опитаних (131 студент) визнають, що потрібно вживати достатню кількість води, 

тобто має бути норма у орієнтовно 30-40 мл води на 1 кг маси тіла; 43,06 % (186 

осіб) вважають, що велика кількість вживання води покращує роботу всього 

організму, та лише 26,62 % (115 студентів) думають, що краще вживати інші 

напої, адже вони смачніші. 

У сучасних умовах питання забезпеченості людства якісною питною водою 

носить глобальний характер. Однією з найбільших екологічних проблем є 

нераціональне використання водних ресурсів. Загальне світове споживання 

прісної води в тисячу разів перевищує рівень використання всіх разом узятих 

видів промислової сировини, а за останні три століття її світове споживання 

зросло більш, ніж в 35 разів, кожні 20 років подвоювалося і досягло 3,9-4 тис. км3 

на рік (Трутень, Проблеми використання водних ресурсів, 2018, с. 100). Тому 

кожна людина має усвідомити обмеженість і вразливість водних ресурсів, а також 

раціонально їх використовувати. 

Студентам варто розуміти, що якість води впливає на всі процеси, що 

відбуваються в організмі людини, і на стан її здоров’я в цілому. Так, 57,64 % 

опитаних (249 студентів) зазначили, що якість води впливає на здоров’я людини, 

28,94 % (125 осіб) відповіли «можливо» і 13,43 % (58 студентів) вважають, що 

якість води не впливає на здоров’я людини.  

Важливим є те, щоб студенти усвідомлювали гостру необхідність 

споживання якісної питної води. Для цього потрібно правильно вибирати воду 

для збереження власного здоров’я, а також використовувати її з користю, без 

вмісту отруйних речовин і різних можливих домішок. Варто розуміти, як саме 

забруднюються прісні води. Згідно отриманих результатів опитування лише 

24,07 % (104 студенти) вважають, що основними забруднювачами прісних вод є 

промислові стічні води, 39,81 % (172 особи) вважають, що це комунально-
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побутові стоки, а на думку 36,11 % (156 студентів) найбільші забруднювачі – 

стічні води з сільськогосподарських угідь. 

Одна зі складових виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів – 

прагнення студента стати професіоналом своєї справи, володіти необхідними 

якостями сучасного аграрія. Оскільки на сьогодні в розвитку агропромислового 

комплексу України важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій, а 

інновації є засобом підвищення ефективності виробництва, тому потрібно 

відслідковувати інформацію щодо найновіших розробок у зазначеній сфері. 

Результати анкетування свідчать, що 16,90 % (73 студенти) цікавляться й 

вивчають інноваційні технології в аграрній сфері, 46,76 % (202 особи) рідко 

проявляють інтерес до новинок в аграрній сфері та 36,34% (157 студентів) не 

мають бажання дізнаватися про інноваційні технології в аграрній сфері.  

У результаті експерименту простежено, що високий рівень сформованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів за мотиваційним критерієм сформований 

у 32,18 % (139 студентів), тобто вони знають, що важливо щоденно вживати 

норму якісної питної води, розуміють, що якість води впливає на стан здоров’я 

людини, цікавляться новинками в аграрній сфері, у 39,81 % (172 особи) – середній 

рівень й  у 28,01 % (121 студент) – низький рівень (табл. 2.3, рис. 2.1). 

Таблиця 2.3.  

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за мотиваційним критерієм 

Рівні 

Показники   

Високий Середній Низький 

осіб у % осіб у % осіб у % 

Інтерес до водних ресурсів 
та до інноваційних 
технологій в аграрній сфері 

88 20,37 187 43,29 157 36,34 

Усвідомлення потреби в 
якісній питній воді 

190 43,98 156 36,11 86 19,91 
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Рисунок 2.1. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів за 

мотиваційним критерієм, у % 

 

Основу когнітивного критерію становлять знання, які є складовою 

особистісного розвитку студента аграрного закладу вищої освіти. Зацікавленість 

до нових знань у студентів можна розвивати у відповідному освітньому 

середовищі завдяки взаємодії «викладач-студент». При цьому науково-

педагогічний працівник під час проведення дисципліни має застосовувати 

відповідні форми, методи й підходи до навчання і виховання. Саме знання стають 

базовою основою як для теоретичної, так і для практичної підготовки студента 

для майбутньої успішної професійної діяльності. Тому в ході нашого дослідження 

важливо визначити рівень знань студентів аграрних закладів вищої освіти про 

водні ресурси. Результати анкетування свідчать, що 29,17 % (126 студентів) 

правильно розуміють сутність поняття «водні ресурси», визначаючи їх як 

поверхневі й підземні води, придатні для використання в народному господарстві; 

47,22 % (204 особи) вважають, що це води, які відповідають необхідним 

характеристикам для задоволення потреб людини; на думку 23,61 % (102 

студента) водні ресурси – це вся вода на планеті. 
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Певна обмеженість у водних ресурсах в Україні вимагає втілення таких засад 

управління, комплексного використання й охорони вод, які б відповідали 

сучасним вимогам, що постають перед країнами Європи. У кожній європейській 

країні система управління й охорони водних ресурсів має національні 

особливості, пов’язані зі специфікою історичного шляху формування державного 

управління, рівнем економічного та соціального розвитку, загальним доходом 

населення, екологічною ситуацією і географічними характеристиками території 

країни, наявністю й станом водних ресурсів, культурою та укладом життя 

населення. (Хільчевський, Забокрицька, Кравчинський, & Чунарьов, 2015, с. 3). У 

ситуації, що склалася, важливо, щоб студенти розуміли на законодавчому рівні, як 

працює система управління й охорони водних ресурсів. Так, 32,87 % (142 

студенти) вважають, що державне управління водними ресурсами – це діяльність, 

спрямована на подолання наявних водно-екологічних загроз у країні, створення 

сприятливих умов для сталого, екологічно безпечного водокористування, 

відтворення й охорону всіх водних ресурсів на території країни; на думку 43,06 % 

(186 осіб) – це діяльність, спрямована на попередження й подолання всіх водних 

загроз у країні, збереження всіх водних ресурсів на території країни; 24,07 % (104 

студенти) відповіли, що це – діяльність, спрямована на захист і відтворення 

водних ресурсів на території країни. 

Важливо, щоб студенти аграрних закладів вищої освіти не тільки розуміли 

сутність поняття «водні ресурси», але й усвідомлювали, які проблеми можуть 

виникати в процесі їх використання. Так, на думку 28,24 % (122 студенти) 

проблема, яка виникає в процесі використання водних ресурсів , – це відсутність 

якісно нових технологій водозабору, що впливає на рівень ефективності 

використання водних ресурсів; 50,23 % (217 осіб) вважають наявну систему 

управління неспроможною забезпечувати високий попит на використання водних 

ресурсів; 21,53 % (93 студенти) думають, що низький рівень якості води є 

основною проблемою, яка виникає в процесі використання водних ресурсів.  

Погіршення і виснаження якості водних ресурсів становить загрозу для 

всього населення не тільки нашої країни, а планети загалом. Високий рівень 



75 

 

техногенного навантаження на водойми, використання застарілих технологій 

водопідготовки призводять до потрапляння у питну воду значної кількості 

забруднювачів, що негативно впливає на здоров’я. В одному із запитань потрібно 

було розмістити в хронологічній послідовності головних споживачів води 

(промисловість, сільське господарство, житлово-комунальне господарство). Так, 

27,31 % (118 студентів) переконані, що на 1 місці – промисловість, на 2 місці – 

сільське господарство, а на 3 місці – житлово-комунальне господарство, на думку 

53,01 % (229 осіб) – це сільське господарство, промисловість, житлово-

комунальне господарство, 19,68 % (85 опитаних) вважають – це житлово-

комунальне господарство, сільське господарство, промисловість.  

Результати анкетування за когнітивним критерієм показують, що 29,40 % 

(127 студентів) виявили високий рівень знань про водні ресурси й чітко 

розуміють, як здійснюється захист і відбувається управління водними ресурсами 

на законодавчому рівні, орієнтуються в наслідках, які виникають у процесі 

використання водних ресурсів, 48,38 % (209 осіб) – середній рівень та 22,22 % 

(96 респондентів) – низький рівень (табл. 2.4, рис. 2.2).  

Таблиця 2.4.  

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за когнітивним критерієм 

Рівні 

Показники   

Високий Середній Низький 

Осіб у % Осіб у % осіб у % 

знання про водні ресурси  134 31,02 195 45,14 103 23,84 

знання про стан водних 
ресурсів у навколишньому 
середовищі  

120 27,78 223 51,62 89 20,60 
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Рисунок 2.2. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів за 

когнітивним критерієм, у % 

 

В основі емоційно-ціннісного критерію лежить ставлення студента аграрного 

закладу вищої освіти до водних ресурсів. Цінності є джерелом мотивації 

діяльності, усвідомлюючи їх і реалізуючи, студент зможе відчути задоволення від 

екологічної діяльності, тому важливо, щоб він був активним, мав ціль у житті, 

проявляв емоційну стійкість, прагнув досягати успіху, усвідомлював значущість 

навколишнього середовища й водних ресурсів, зокрема, як особистісної, так і 

суспільної цінності.  

Беззаперечно, вода – життєво необхідний ресурс, проте, як показують 

наукові дослідження, люди часто не усвідомлюють значущості водних ресурсів, 

про що засвідчують надмірні темпи використання води і відсутність заходів, 

спрямованих на збереження, поліпшення й охорону водоресурсних джерел в 

Україні. Особливо це стосується запасів прісної води, які з кожним роком  

зменшуються все швидше. За розрахунками дослідників, запаси прісної води на 

земній кулі обмежені: «…вони становлять лише 3 %, або 35 млн км2 від усіх 

земних запасів води, тільки 1 % прісної води на планеті знаходиться в рідкому 

стані, придатному для використання»  (Мірзоєва &Томашевська, 2012, с. 109). У 
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контексті сказаного вважаючи за необхідне, ми визначили, як саме студенти 

оцінюють свої вміння раціонально використовувати водні ресурси. Так, 13,43 % 

(58 студентів) відповіли, що мають високий рівень умінь, 60,19 % (260 осіб) – 

володіють певними вміннями в цій сфері, 26,39 % (114 респондентів) – не 

відчувають потреби в таких вміннях. 

У ході анкетування на запитання: «Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що вода – 

це основа життя, а людина пізнає її цінність, лише коли колодязь пересихає?», ми 

отримали такі результати: 19,91 % (86 студентів) погоджуються з висловленою 

думкою, 47,45 % (205 осіб) відповіли «можливо» і 32,64 % (141 опитаний) взагалі 

заперечують правильність такого твердженням. 

Потрібно, щоб люди усвідомили, що вода – першооснова життя не лише 

біосфери, а й передусім соціуму. У дослідженнях багатьох учених простежуємо, 

що ставлення людини до водних ресурсів не сприяє їх бережливому й 

ощадливому використанню та спрямовується на задоволення маргінальних 

економічних потреб і цей процес продовжує зростати. Якщо в пріоритеті буде 

залишатися кількість вироблених товарів, то результатом стане цілковите 

виснаження навколишнього природного середовища. Зважаючи на зазначену 

думку, украй необхідно обмежити обсяг використання водних ресурсів (Гжегож, 

2013, с. 17). Резюмуючи зазначимо, що в сучасних умовах варто приділяти велику 

увагу вихованню ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. Так, 25,23 % (109 студентів) вважають, що варто 

раціонально використовувати водні ресурси, не забруднюючи навколишнього 

середовища; 40,74 % (147 осіб) схильні думати, що потрібно працювати над 

процвітанням і забезпеченням кращого майбутнього держави, навіть якщо водні 

ресурси будуть забруднені; згідно з 34,03 % (147 респондентів), не варто 

приділяти великого значення стану води, оскільки водні ресурси можуть принести 

прибуток. 

Агропромислова галузь потребує активних, компетентних фахівців, які 

поважатимуть майбутню професію. Студенти зі свого боку мають усвідомлювати 

значущість водних ресурсів у навколишньому середовищі, розвивати потребу в 
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самовихованні ціннісного ставлення до водних ресурсів й активно долучатися до 

заходів, метою яких є збереження водних ресурсів. Констатувальний етап 

експерименту дав можливість виявити, що 28,70 % (124 студенти) вважають, що 

фахівцю агропромислової галузі обов’язково необхідно дотримуватися заходів 

для збереження водних ресурсів, адже від їх стану залежить здоров’я населення; 

на думку 54,86 % (237 осіб), потрібно раціонально використовувати водні ресурси 

для кращого майбутнього держави; 16,44 % (71 студент) вважають 

необов’язковим дотримання заходів для збереження водних ресурсів для фахівця 

агропромислової галузі  

Узагальнивши результати анкетування за емоційно-цінніснім критерієм, ми 

отримали такі результати: 21,76 % (94 опитані) мають високий рівень ціннісного 

ставлення до водних ресурсів, у 50,69 % (219 осіб) – середній рівень і в 27,55 % 

(119 студентів) – низький (табл. 2.5, рис. 2.3). 

Таблиця 2.5.  

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за емоційно-ціннісним критерієм 

Рівні 

Показники  

Високий Середній Низький 

осіб у % Осіб у % Осіб у % 

сприйняття води як 
життєво необхідного 
ресурсу 

72 16,67 232 53,82 128 29,51 

дбайливе ставлення  
до водних ресурсів 

116 26,97 207 47,80 109 25,23 
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Рисунок 2.3. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за емоційно-ціннісним критерієм, у % 

 

 

Основною складовою діяльнісного критерію є вміння. Значущими у 

вихованні ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів 

вищої освіти є готовність проектувати і вміння втілювати ідеї екологічної 

доцільності у своїй професійній діяльності, при цьому аналізувати результати 

здійсненої роботи, а також знання щодо раціонального використання водних 

ресурсів. У результаті анкетування ми одержали такі результати: 23,38 % (101 

опитаний) часто долучаються до тематичних заходів, присвячених водним 

ресурсам, 48,61 % (210 осіб) – рідко, а 28,01 % (121 студентів) узагалі досі ніколи 

не брали участь. 

Унаслідок збільшення впливу антропогенних чинників майже всі водні 

ресурси інтенсивно забруднюються. Подібне ставлення до води пояснюється 

відсутністю почуття відповідальності за стан навколишнього середовища й 

низьким рівнем екологічного світогляду. Таким чином, на запитання: «Які заходи, 

на Вашу думку, потрібно вживати з метою збереження водних ресурсів?», 34,49 % 

(149 студентів) вважають, що необхідно вирішувати проблеми забруднення 
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водних ресурсів на законодавчому рівні: посилити державний нагляд і контроль 

за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання, на думку 

49,54 % (214 респондентів), для покращення стану водних ресурсів необхідне 

створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, ярах, схилах, а 

15,97 % (69 осіб) переконані, що проблеми водних ресурсів не є пріоритетними.  

У вихованні ціннісного ставлення до водних ресурсів важливим є вміння 

студентів аграрних закладів вищої освіти передбачати наслідки своєї діяльності й 

бажання нести відповідальність за свої вчинки. Лише 13,19 % (57 респондентів) 

повідомлять про свої порушення у правоохоронні органи, сплатять усі необхідні 

штрафи, щоб шкодити навколишньому середовищу, 46,76 % (202 осіб) будуть 

намагатися не повторювати попередніх помилок, щоб не завдавати збитків 

навколишньому середовищу, 40,05 % (173 опитаних) будуть намагатися все 

приховати, а коли знову трапиться нагода, робитимуть, як і раніше. 

Для досягнення успіху у своїй професійній діяльності потрібно постійно 

аналізувати свої дії й відповідно результати цієї діяльності: так, 18,52 % (80 

студентів) завжди аналізують свої успіхи та невдачі як у навчанні, так  і в 

повсякденному житті, 40,28 % (174 особи) рідко приділяють час для подібного 

самодіагностування, 41,20 % (178 респондентів) таким не займаються. 

За даними узагальнених результатів дослідження за діяльнісним критерієм, 

можна побачити, що 22,34 % (96 студентів) готові до збереження й раціонального 

використання водних ресурсів, 46,30 % (200 осіб) частково готові брати участь у 

заходах, присвячених водним ресурсам, 31,37 % (136 опитаних) не готові до таких 

заходів (табл. 2.6, рис. 2.4). 

Таблиця 2.6. 

Рівні вихованості  ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за діяльнісним критерієм 

Рівні 

Показники  

Високий Середній Низький 

осіб у % осіб у % осіб у % 

готовність до збереження 
водних ресурсів і бажання 
відстоювати свої права та 
громадську позицію; 

103 23,84 208 48,15 121 28,01 
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Продовження таблиці 2.6. 
участь у заходах, присвячених 
збереженню й раціональному 

використанню водних 
ресурсів. 

90 20,83 192 44,44 150 34,72 

Рисунок 2.4. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за діяльнісним критерієм, у % 

 

Узагальнення отриманих результатів анкетування за усіма критеріями дає 

нам змогу визначити рівень вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

у студентів аграрних закладів вищої освіти (табл. 2.7, рис. 2.5). 

Таблиця 2.7. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за результатами анкетування 

Рівні 

Критерії   

Високий Середній Низький 

осіб у % осіб у % осіб у % 
Мотиваційний 139 32,18 172 39,81 121 28,01 

Когнітивний  127 29,40 209 48,38 96 22,22 

Емоційно-ціннісний 94 21,76 219 50,69 119 27,55 

Діяльнісний 96 22,34 200 46,30 136 21,37 

Рівень вихованості 

ціннісного ставлення  

до водних ресурсів  

114 26,39 200 46,30 118 27,31 
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Рисунок 2.5.  

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти 

за результатами анкетування, у % 

 

Таким чином, за допомогою анкетування, ми одержали такі результати: 

26,62 % (115 студентів) мають високий рівень вихованості ціннісного ставлення 

до водних ресурсів, 46,53 % (201 респондент) – середній рівень, 26,85 % (116 осіб) 

– низький рівень. 

Для визначення рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

ми також застосували такі методи: вивчення документації аграрного закладу 

вищої освіти й результатів педагогічної діяльності, педагогічне спостереження, 

експертна оцінка, самооцінка. 

Метод вивчення документації аграрного закладу вищої освіти та результатів 

педагогічної діяльності дав можливість вивчити інтереси, погляди, індивідуальні 

психолого-педагогічні характеристики студентів аграрних закладів вищої освіти, 

ознайомитися з тим, як саме студенти беруть участь у громадському житті як 

групи, так і навчального закладу, а також простежити особливості й принципи 
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роботи різноманітних клубів за інтересами і гуртків. У ході дослідження нами 

було проаналізовано особові справи студентів, зведені звіти щодо успішності у 

навчанні, грамоти й нагороди у різних професійних конкурсах, плани виховної 

роботи тощо. 

Для більшої результативності метод педагогічного спостереження 

проводився цілеспрямовано, організовано й систематизовано з метою вивчення 

зовнішніх проявів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрного закладу вищої освіти (ставлення до водних ресурсів під час суботників, 

навчальних практик, екскурсій аграрними компаніями). Для більш детального 

розуміння інтересів, поглядів, відношення вихованців до водних ресурсів, 

результати спостереження фіксувалися у відповідні бланки. 

Також з метою визначення рівнів ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти нами було застосовано метод експертної 

оцінки, який проводився в наступній послідовності: підбір, інструктаж, 

опитування експертів, аналіз його результатів. Експертами стали 24 науково-

педагогічні працівники вищезазначених аграрних закладів вищої освіти, серед 

яких куратори академічних груп, викладачі дисциплін професійного спрямування 

і керівники навчальних практик. Обраним спеціалістам було запропоновано 

оцінити студентів за показниками у відповідних бланках (Додаток Д). 

Таблиця 2.8. 

Результати експертної оцінки за показниками 

Рівні 

Показники  

Високий Середній Низький 

осіб у % осіб у % осіб у % 

Інтерес до водних ресурсів 
та до інноваційних 
технологій в аграрній сфері 

84 19,44 190 43,98 158 36,57 

Усвідомлення потреби в 

якісній питній воді 
190 43,98 156 36,11 86 19,91 

Знання про водні ресурси  130 30,09 197 45,60 105 24,31 

Знання  про стан водних 
ресурсів у навколишньому 
середовищі  

117 27,08 224 51,85 91 21,06 

Сприйняття води як 

життєво необхідного 
ресурсу 

70 16,20 234 54,17 128 29,63 
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Продовження таблиці 2.8. 

Дбайливе ставлення  
до водних ресурсів 

113 26,16 209 48,38 110 25,46 

Готовність до збереження 
водних ресурсів і бажання 
відстоювати свої права та 
громадську позицію 

99 22,92 210 48,61 123 28,47 

Участь у заходах, 
присвячених збереженню й 

раціональному 
використанню водних 
ресурсів 

88 20,37 194 44,91 150 34,72 

Рівень вихованості 

ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої 

освіти 

111 25,69 202 46,76 119 27,55 

Таким чином, результати експертної оцінки показують, що рівень 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти за певними показниками нижчий, ніж результати анкетування, але 

різниця перебуває в межах норми.  

Рисунок 2.6. 

Результати експертної оцінки за показниками, у % 
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Метод самооцінки полягав у визначенні самими студентами власного рівня 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів. Для цього була використана 

адаптована нами методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Студентам потрібно 

було встановити відповідність між двома групами цінностей: цінності цілі 

(переконання в тому, що кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб 

до неї прагнути) і цінності засобу (переконання в тому, що певний образ дій або 

властивість особистості є кращим у визначеній ситуації) (Трутень, Діагностика 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закдладів вищої освіти, 2020), с. 47). У результаті аналізу отриманих даних, ми 

простежили, що 27,63 % (121 студент) зазначають, що у них достатньо високий 

рівень вмінь у сфері раціонального використання водних ресурсів, 48,63 % (213 

осіб) – мають певні вміння в зазначеній сфері, 22,37 % (98 респондентів) 

вважають, що їм такі вміння в подальшому не знадобляться (рис 2.7.). 

Рисунок 2.7. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти за результатами методу самооцінки 

 

За допомогою проведених розрахунків ми узагальнили результати рівнів 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів за методиками анкетування, 

експертної оцінки й самооцінки, що наведені в таблиці 2.9 і на рисунку 2.8. 
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Таблиця 2.9. 

Узагальнені результати рівнів вихованості ціннісного ставлення  

до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти  

за такими методиками 

Рівні 

Методики  

Високий Середній Низький 

осіб у % осіб У % осіб у % 
Анкетування  114 26,39 200 46,30 118 27,31 

Експертна оцінка  111 25,69 202 46,76 119 27,55 

Самооцінка 121 27,63 213 48,63 98 22,37 

Рівень вихованості 

ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої 

освіти 

115 26,62 205 47,45 112 25,93 

Рисунок 2.8.  

Узагальнені результати рівнів вихованості ціннісного ставлення  

до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

Отже, за результатами констатувального етапу експерименту можна зробити 

висновок, що 26,62 % студентів (115 осіб) аграрних закладів вищої освіти мають 

високий рівень вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів, 47,45 % 

(205 опитаних) – середній рівень та 25,93 % (112 респондентів) – низький рівень. 

Тому, для того, щоб у майбутньому кількість студентів з низьким рівнем стала 

меншою, вважаємо, варто розробити, обґрунтувати і впровадити запропоновану 

нами авторську методику виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 
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Висновки до ІІ розділу 

 

Отже, узагальнено досвід виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти в Україні й за кордоном.  

Аналіз вітчизняного досвіду дав змогу з’ясувати, що навчальні плани містять 

дисципліни, спрямовані на виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів. 

Важливою складовою освітнього процесу є навчальні та виробничі практики, під 

час проходження яких студенти узагальнюють теоретичні та практичні знання, 

набувають професійних вмінь і навичок. Здійснений аналіз планів виховної 

роботи засвідчив, що серед основних завдань екологічного виховання – 

формування ціннісного ставлення до водних ресурсів, яке реалізується в ході 

проведення екологічних акцій, конкурсів, фестивалів, виховних годин, 

відзначення пам’ятних у контексті екологічної тематики дат, організації екскурсій 

передовими господарствами, участі в аграрних виставках, конференціях, 

суботниках, організації зустрічей з успішними людьми в аграрній галузі.  

Проведений аналіз вітчизняного досвіду дав можливість з’ясувати, що в 

аграрних закладах вищої освіти проводиться певна робота щодо виховання 

ціннісного ставлення студентів до водних ресурсів, проте, переконані, 

досліджувана нами проблема потребує системного і комплексного вирішення на 

усіх рівнях.  

Основою екологічної освіти та виховання зарубіжних країн є освіта для 

сталого розвитку суспільства, розвиток екологічного світогляду, культури 

особистості й бережливе ставлення людини до природи. Університети наук про 

життя займаються підготовкою висококваліфікованих фахівців, розробляють нові 

підходи до вивчення проблем довкілля, активно залучають студентів до 

вирішення реальних екологічних завдань, до проведення наукових досліджень у 

сфері екології. 

Для підвищення ефективності ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти варто використовувати у 

взаємопоєднанні вітчизняний та зарубіжний досвід. 
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З метою визначення рівня вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти визначено й обґрунтовано 

критерії, відповідні їм показники: мотиваційний (інтерес до водних ресурсів і до 

інноваційних технологій в аграрній сфері; усвідомлення потреби у якісній питній 

воді), когнітивний (знання про водні ресурси, знання про їх стан у 

навколишньому середовищі), емоційно-ціннісний (сприйняття води як життєво 

необхідного ресурсу; дбайливе ставлення до водних ресурсів), діяльнісний 

(готовність до збереження водних ресурсів і бажання відстоювати свої права та 

громадську позицію, участь у заходах, присвячених збереженню й раціональному 

використанню водних ресурсів) і рівні вихованості аналізованої групи цінностей 

(високий, середній, низький). 

Для діагностики рівня вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

застосовано такі методи: вивчення документації аграрного закладу вищої освіти 

та результатів педагогічної діяльності, педагогічне спостереження, анкетування, 

експерта оцінка, самооцінка. 

У педагогічному експерименті взяли участь 432 студенти аграрних закладів 

вищої освіти (з Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, Уманського національного університету садівництва, Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 

Полтавської державної аграрної академії). На основі узагальнених результатів 

експерименту встановлено, що 26,62 % студентів (115 осіб) мають високий рівень 

ціннісного ставлення до водних ресурсів, 47,45 % (205 опитаних) – середній 

рівень і 25,93 % (112 респондентів) – низький.  

Зміст другого розділу дисертаційного дослідження відображено у наступних 

наукових працях здобувача: Трутень А. В., Діагностика вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів вихованців аграрних закдладів вищої освіти, 2020,  

Сопівник Р. В. & Трутень А. В., Досвід виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти, 2018, Трутень А. В., 

Особливості екологічної освіти соціально-педагогічних концепцій Німеччини, 

2017, Трутень А. В., Зарубіжний досвід виховання ціннісного ставлення до 
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водних ресурсів у студентів аграрних закладів вищої освіти, 2018, 

Трутень А. В. & Сопівник Р. В., Збереження водних ресурсів як основна мета 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів 

вищої освіти, 2018, Трутень А. В., Студенти університетів наук про життя та 

навколишнє середовище як особлива соціальна група молоді, 2018, Трутень А. В., 

Ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів університетів наук про життя та 

навколишнє середовище, 2018. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

3.1. Педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

У процесі виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти особливе місце належить педагогічним умовам, 

які впливають на вдосконалення вмінь і навичок, професійний розвиток та 

самовдосконалення. 

Для визначення педагогічних умов, які сприятимуть ціннісному ставленню 

до водних ресурсів у студентів аграрних закладів вищої освіти, потрібно розкрити 

сутність понять «умова « та педагогічна умова». 

У Новому тлумачному словнику української мови подається таке визначення 

поняття: «умова» – це «необхідна обставина, що робить можливим здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» (Новий тлумачний словник 

української мови, 1999, с. 632). У Філософському енциклопедичному словнику 

зазначено: умова є філософською категорією, у якій «відображаються 

універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує  

(Шинкарук В. І., 2002, с. 482). 

Таким чином, умова – це певна обставина, за допомогою якої відбувається 

що-небудь, або котра сприяє чомусь.  

Аналіз психолого-педагогічної, наукової та філософської літератури дав 

змогу простежити, що вчені по-різному трактують визначення поняття 

«педагогічні умови». Так, у Словнику-довіднику з професійної педагогіки 

педагогічні умови – «обставини, за яких залежить і відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей» (Семенова, 2006, 

с. 243). 
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Р. В. Сопівник розглядає педагогічні умови як суб’єктивні й об’єктивні 

вимоги і передумови, при реалізації яких вихователь досягає мети у своїй роботі, 

раціонально використовуючи сили та засоби. Тобто умови – це свого роду 

середовище, обстановка, у якій здійснюється педагогічний вплив на вихованця. 

Саме середовище апріорі визначає потрібні відносини і зв’язки, необхідні для 

ефективного втілення поставлених виховних цілей (Сопівник Р. В., 2014, с. 427). 

А. П. Галєєва розуміє під педагогічною (або виховною) умовою зовнішню 

(або внутрішню) у тій чи іншій мірі свідомо сконструйовану вихователем 

обставину, що істотно впливає на педагогічний процес. На підвищення якості 

виховної діяльності впливають такі фактори: особистий, організаційний, 

ергономічний, соціальний (Галєєва, 2007, с. 199). 

За І. В. Сопівник, педагогічні умови – це обставини, від яких залежить 

досягнення виховних цілей (Сопівник І. В., 2014). 

У вітчизняній педагогіці виділено кілька рівнів педагогічних умов. Так, 

перший рівень педагогічних умов – це особистісні характеристики студентів, які 

детермінують успішність протікання освітнього процесу. Другий – безпосередні 

обставини реалізації процесу (навчання, виховання) – власне класичні педагогічні 

умови: змісту й організації діяльності студентів; міжособистісних відносин, 

спілкування в групі; відносин педагогів із вихованцями; адаптація студентів до 

нового освітнього середовища; взаємодії навчального закладу з навколишнім 

середовищем тощо (Дурманенко, 2012, с. 136). 

Таким чином, педагогічні умови – це певні обставини, які пов’язані з 

освітнім процесом в аграрних закладах вищої освіти, відповідають певним 

вимогам (мають чітку структуру, елементи якої забезпечують відповідні зв’язки, 

характеризуються системністю, враховують особливості підготовки студентів до 

їхньої професійної діяльності), а також сприяють формуванню у студентів 

професійних знань, умінь і навичок.  

Досліджуючи категорію виховання ціннісного ставлення до природи у 

старшокласників, О. О. Колонькова виділяє такі педагогічні умови: 

підпорядкування процесу виховання ціннісного ставлення до природи у 
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старшокласників меті особистісного розвитку; гармонізація виховного впливу 

природного й соціального середовища; врахування специфіки сільського і 

міського середовища розвитку і формування (Колонькова, 2003). 

О. І. Терентьєва, у результаті дослідження проблеми формування в студентів 

ціннісного ставлення до природи у процесі екологічної освіти визначила такі 

педагогічні умови: засвоєння знань про цінність природи, які є основою розуміння 

сучасних екологічних проблем; створення екологічно-розвиваючого середовища в 

навчальному закладі, яке б сприяло застосуванню отриманих знань на практиці; 

використання особистісно-орієнтованих методів педагогічної взаємодії; 

доброзичливі відносини між усіма учасниками педагогічно-виховного процесу, 

сприйняття педагога, який здійснює процес формування у студентів ціннісного 

ставлення до довкілля, як зразка для розвитку в студентів аналізованої категорії 

(Терентьева). 

Для визначення педагогічних умов у нашому дослідженні ми використали 

метод експертної оцінки, суть якого полягає в оцінці у письмовій формі 

спеціалістами важливості педагогічних умов виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів за такими шкалами – «дуже важливо», «важливо» і «неважливо» 

(Додаток Г). Експертами виступили 24 науково-педагогічні працівники 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Певна 

педагогічна умова, оцінена експертами як «дуже важлива» , набирала 2 бали, як 

«важлива» – 1 бал та як «неважлива» – 0 балів. Результати експертного 

оцінювання подані в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1. 

Результати експертного опитування щодо визначення педагогічних умов 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів  

студентів аграрних закладів вищої освіти 

№ 

п/п 
Педагогічні умови 

Сума 

балів 
Ранг 

Коефіцієнт 

вагомості 

1.  
Передача знань про водні ресурси студентам 
аграрних закладів вищої освіти  

47 1 0,092 

2.  

Підготовка кураторів академічних груп до 
виховання ціннісного ставлення до водних 
ресурсів у студентів аграрних закладів вищої 

освіти 

40 5 0,079 

3.  
Організація екскурсій для студентів аграрних 
закладів вищої освіти передовими аграрними 
підприємствами 

35 8 0,069 

4.  
Формування ціннісного ставлення до водних 
ресурсів студентів аграрних закладів вищої 
освіти в студентському колективі  

28 11 0,055 

5.  

Формування навичок екологобезпечної 

сільськогосподарської діяльності в процесі 
практичного навчання 

46 2 0,090 

6.  

Вмотивування студентів аграрних закладів 
вищої освіти до самовиховання бережливого 
ставлення до водних ресурсів і їх раціонального 
використання 

40 
 

5 0,079 

7.  
Застосування методу прикладу у формуванні 

ціннісного ставлення до водних ресурсів  
37 6 0,073 

8.  

Створення факультативних занять, спрямованих 

на виховання ціннісного ставлення до водних 
ресурсів студентів аграрних закладів вищої 
освіти 

24 13 0,047 

9.  
Залучення студентів аграрних закладів вищої 
освіти до колективної діяльності, спрямованої 

на бережливе ставлення до водних ресурсів 

36 7 0,071 

10.   

Використання інтерактивних форм і методів 

виховної роботи патріотично-змістової 
спрямованості 

44 3 0,086 

11.   
Систематичне включення студентів аграрних 
закладів вищої освіти до заходів, присвячених 
водним ресурсам  

30 10 0,059 

12.   
Залучення студентів аграрних закладів вищої 
освіти до суспільно-корисної праці та діяльності 

природоохоронних громадських організацій  

43 4 0,084 

13.   
Використання засобів мистецтва у вихованні 
ціннісного ставлення до водних ресурсів 

25 12 0,049 

14.   
Організація зустрічей з успішними людьми в 
аграрній галузі 

34 9 0,067 
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Таким чином, у результаті експертного оцінювання ми визначили такі 

педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти, як:  

1) передача знань про водні ресурси студентам аграрних закладів вищої 

освіти;  

2) формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в 

процесі практичного навчання;  

3) використання інтерактивних форм і методів виховної роботи патріотичної 

змістовної спрямованості;  

4) залучення студентів аграрних закладів вищої освіти до суспільно-корисної 

праці й діяльності природоохоронних громадських організацій.  

Перша педагогічна умова – передача знань студентам аграрних закладів 

вищої освіти про водні ресурси.  

У педагогічному словнику поняття «знання» розглядається як особлива 

форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення 

дійсності, яка характеризується усвідомленням їх істинності. Знання виражаються 

в поняттях, судженнях, умовиводах, концепціях, теоріях (Гончаренко, 1997, 

с. 137). За М. М. Фіцулою, знання – це узагальнений досвід людства, що 

відображає різні галузі дійсності у вигляді фактів, правил, висновків, 

закономірностей, ідей, теорій, якими володіє наука (Фіцула, 2009, с. 81). 

За допомогою таких компонентів, як сприйняття, розуміння, 

запам’ятовування, узагальнення і систематизація, відбувається процес засвоєння 

знань. Студенти аграрних закладів вищої освіти отримують знання про водні 

ресурси у процесі вивчення як профільних, так і гуманітарних дисциплін. 

Проаналізувавши навчальні плани і програми підготовки бакалаврів 

спеціальностей «Водні біоресурси й аквакультура» та «Екологія», ми виокремили 

дисципліни, що містять знання про водні ресурси, а також відповідні теми.  

Серед дисциплін, які відносяться до навчального плану спеціальності «Водні 

біоресурси та аквакультура»: 
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– «Гідроекологія» (антропогенний вплив на гідросферу. Критерії оцінки 

якості водних екосистем. Розподіл води на Землі, її кругообіг, властивості та 

значення. Охорона та захист водних ресурсів) (Глєбова, 2019, с. 7-9). Студенти 

вивчають екологічний стан водойм, встановлюють фактори, які викликають 

сукцесійні зміни у водних екосистемах; виявляють основні проблеми 

функціонування гідросистем і визначають подальші шляхи їх вирішення;  

– «Гідрохімія» (гідроліз солей у водних розчинах) (Лаврик, 2018, с. 6). 

Cтуденти вивчають хімічний склад водних об’єктів, закономірності змін 

хімічного складу вод під впливом біотичних й антропогенних чинників, а також 

хімічні процеси, що формують якість води); 

– «Гідробіологія» (забруднення водойм та роль гідробіонтів у їх очищенні) 

(Хижняк, 2019, с. 13). Студенти вивчають формування якості води й 

біопродуктивності водних екосистем, загальні закономірності впливу чинників 

середовища на живі організми водойм; 

– «Водна токсикологія» (джерела і шляхи токсичного забруднення водойм. 

Нормування якості води.) (Дудник, 2019, с. 7). Студенти вивчають джерела й 

шляхи надходження токсичних речовин у водойми і їх міграцію, трансформацію, 

акумуляцію у водних екосистемах;  

– «Водна мікробіологія» (роль бактерій у формуванні кисневого режиму 

водойм. Основи мікробіологічного контролю водойм) (Сохацький & Осадча, 

2019, c. 5). Студенти вивчають роль мікроорганізмів у процесах формування 

якості води, забруднення водних екосистем патогенною мікрофлорою і оцінка їх 

санітарного стану;  

– «Біоресурси гідросфери та їх охорона» (біологічні ресурси гідросфери, їх 

розселення і поширення. Система охорони навколишнього природного 

середовища) (Глєбова, Робоча програма навчальної дисципліни «Біоресурси 

гідросфери та їх охорона», 2019, с. 5). Студенти вивчають обсяги, структуру, 

місця локалізації біологічних ресурсів гідросфери, закономірності їх формування, 

використання і відтворення, розглядають напрямки використання й охорони 
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водних живих ресурсів (Каталог навчальних планів і програм підготовки 

бакалаврів на 2019-2020 навчальний рік, 2019, с. 117-121).  

Серед дисциплін, які відносяться до навчального плану спеціальності 

«Екологія»:  

– «Гідрологія» (морфометричні характеристики річок і річковий стік. 

Характеристика параметрів річкової води. Підземні води (Савченко, 2019, с. 8). 

Студенти вивчають гідрологічний режим водних об’єктів, екологічні проблеми 

використання водних ресурсів, визначають стан біоти за умов впливу на водні 

екосистеми природних й антропогенних чинників і фактори впливу на екосистеми 

водойм; 

– «Природоохоронне законодавство та екологічне право» (правове 

регулювання природокористування як форми охорони природного середовища. 

Правова охорона водних ресурсів і тваринного світу) (Кондратюк, 2019, с. 8). 

Студенти вивчають системи чинного екологічного та природоресурсного 

законодавства, основні еколого-правові проблеми і проблеми, пов’язані з 

використанням природних ресурсів, а також з охороною вод; 

– «Моніторинг довкілля» (поняття моніторингу як системи, види і рівні, мета 

й основні задачі дослідження навколишнього середовища. Моделювання довкілля 

як галузь пошуку нових рішень. Рекроспективний аналіз вивчення поширених в 

Україні екологічних проблем) (Ладика & Бережняк, 2019, с. 6). Студенти 

вивчають систему державного моніторингу довкілля і моніторинг водних об’єктів 

зокрема, загальну характеристику проблеми антропогенного навантаження й 

обґрунтування необхідності його нормування; 

– «Основи екологічної освіти і культури» (студенти вивчають основні 

напрями розвитку природокористування людини, методи екологічної освіти й 

культури в сучасних умовах розвитку держави, законодавчо-правове забезпечення 

раціонального природокористування, а також вчаться розрізняти екологічні 

проблеми антропогенного і природного походження, розробляти концепцію 

розвитку екологічної освіти в навчальному закладі й на підприємстві); 
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– «Збалансоване природокористування» (студенти вивчають соціо-

економічне, екологічно безпечне, інституційне збалансоване 

природокористування за типом водокористування; набувають умінь і навичок із 

застосування системного підходу у визначенні й управлінні якістю природних 

ресурсів, а також з розробки і впровадження, оцінки впливу ресурсо- та 

енергобережливих агротехнологій) (Каталог навчальних планів і програм 

підготовки бакалаврів на 2019-2020 навчальний рік, 2019, с. 104-108). 

Здобуті знання про водні ресурси під час вивчення профільних дисциплін, 

доповнюються в ході вивчення гуманітарних дисциплін: «Філософія» (студенти 

ознайомлюються з основними розділами філософії, що розкривають сутність 

ставлення людини до навколишнього середовища), «Історія української 

державності» (студенти вивчають основні етапи становлення й розвитку 

державності на наших етнічних землях; вивчення цієї дисципліни орієнтується на 

підготовку кваліфікованих фахівців і патріотів, які будуть продовжувати кращі 

звичаї та традиції українського народу); «Етнокультурологія» (студенти 

ознайомлюються з історією походження українців, їхню духовну культуру, побут, 

господарство, родину) (Каталог навчальних планів і програм підготовки 

бакалаврів на 2019-2020 навчальний рік, 2019, с. 48). 

Важливо, щоб студенти засвоювали знання про водні ресурси не лише під 

час навчальних дисциплін, а й у процесі позааудиторної роботи, що мотивує 

студентів до професійного самовиховання й самореалізації, формує самостійність 

вихованців аналізованого типу установ, а їхня праця набуває творчого характеру. 

Серед основних форм позааудиторної роботи виділяємо науково-дослідну 

діяльність, участь у конференціях, конкурсах, тематичних вечорах, диспутах, 

гуртках тощо. Ефективність позааудиторної роботи насамперед полягає у тісній 

взаємодії студентів з викладачами й куратором академічної групи.  

Куратором академічної групи має бути досвідчена й авторитетна людина, яка 

зможе своїм досвідом і прикладом вплинути на студента. Наставник бере участь у 

формуванні колективу групи та їх ціннісних орієнтацій, які направленні на 

підвищення культурного й освітнього рівня. Для того, щоб здійснювати 
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виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів , куратор повинен бути 

професійно кваліфікованим й мати відповідний рівень знань. Тому важливо, щоб 

наставники академічних груп відвідували конференції, семінари, тренінги, 

присвячені питанням виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів. Для 

передачі студентам знань про водні ресурси варто проводити виховні години, 

тематичні вечори, організовувати тематичні екскурсії.  

Друга педагогічна умова – формування навичок екологобезпечної 

сільськогосподарської діяльності в процесі практичного навчання.  

Практичне навчання – ефективна форма професійної підготовки студентів, 

що одночасно виступає однією зі складових навчального процесу. Під час нього 

студенти закріплюють і поглиблюють здобуті до цього знання, набувають 

необхідних професійних вмінь, навичок та досвіду у виробничих умовах. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців також здійснюється в ході навчальних 

і виробничих практик. 

У Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України зазначено, що вона є невід’ємною складовою частиною підготовки 

спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених 

відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах 

і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, 

торгівлі й державного управління (Про затвердження Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України № 83, 1993).  

Основними завданнями практичної підготовки як складової процесу 

навчання фахівця аграрної галузі є оволодіння професійними знаннями, уміннями 

й навичками, культурою розумової і фізичної праці; формування соціальних 

мотивів позитивного та творчого ставлення до майбутньої фахової діяльності; 

розвиток моральних якостей (працьовитості, відповідальності, цілеспрямованості, 

підприємливості, діловитості, чесності, бережливості, практичності); розвиток 

економічного мислення, навичок економічного аналізу (Теслюк & Беренда, 2014, 

с. 155).  
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Студенти аграрних закладів вищої освіти проходять практики в навчальних і 

науково-дослідних лабораторіях, аграрних підприємствах та господарствах.  

Навчальні практики переважно проводяться в навчальних і науково-

дослідних лабораторіях, де студенти здобувають базові професійні вміння й 

навички, вчаться застосовувати засвоєний теоретичний матеріал на практиці, а 

також ознайомлюються із особливостями майбутньої професії в цілому. 

Під час проходження виробничих практик у передових аграрних 

підприємствах і господарствах студенти мають можливість поспілкуватися з 

висококваліфікованими спеціалістами в аграрній галузі, ознайомлюються з 

матеріально-технічною базою виробництв, сучасними екологічно безпечними 

технологіями, що використовуються у цих установах. Так, студенти 

безпосередньо перебувають на полях (ознайомлюються з підготовкою ґрунту до 

посіву, із самим посівом й особливостями догляду за ним, збором урожаю), 

фермах (ознайомлюються із заготівлею кормів для тварин і принципами догляду 

за ними). Саме в процесі проходження подібної практики студенти засвоюють 

сучасні методи і форми організації діяльності підприємств, вчаться застосовувати 

здобуті теоретичні знання під час конкретної роботи у виробничих умовах, 

набувають професійних вмінь та навичок, що сприяє формуванню майбутнього 

кваліфікованого працівника в аграрній галузі, який буде затребуваний на ринку 

праці.  

Третя педагогічна умова – використання інтерактивних форм і методів 

виховної роботи патріотично- змістової спрямованості.  

Під поняттям «інтерактивний метод» розуміємо певний підхід до навчально-

виховного процесу, спрямований на вивчення нового матеріалу в ході 

інтерактивного заняття. Використання інтерактивних методів передбачає 

взаємодію студента і викладача, де вони є рівноправними учасниками навчально-

виховного процесу. У ході такої інтеракції студенти навчаються критично 

мислити, розв’язувати складні завдання, брати участь у дискусіях, вибудовувати 

сприятливі взаємовідносини в групі. 
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Ефективність використання інтерактивних методів у аграрних закладах 

вищої освіти залежить від певних умов: наявності мотивації до навчання, 

визначення цілей здобуття освіти, врахування здібностей студентів, атмосфери 

комфорту і взаємоповаги, де б учасники заняття керували навчальним процесом, 

надання можливості самореалізації та самоконтролю студентам (Комар, 2004, 

с. 9). 

Важливим чинником для виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти є формування таких основних якостей , 

як патріотизм, відповідальність, працелюбність. 

В Українському педагогічному словнику патріотизм розглядається як «одне з 

найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, 

відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. 

Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний 

розвиток своєї країни, захист її інтересів» (Гончаренко, 1997, с. 249). 

Формування такої якості як патріотизм у студентів  аграрних закладів вищої 

освіти відбувається через вивчення історії держави, звичаїв і традицій 

українського народу, залучення до заходів патріотичного спрямування. 

Патріотизм проявляються у ціннісному ставленні вихованців до своєї держави, а 

саме у почутті поваги й любові до рідного краю, його історії та традицій.  

У Філософському енциклопедичному словнику відповідальність 

розглядається як «міра відповідності поведінки особи, групи, прошарку, держави 

наявним вимогам, діючим суспільним нормам, правилам співжиття, правовим 

законам; співвідношення обов’язку і міри його виконання суб’єктом (особою, 

групою, класом)» (Шинкарук В. І., 2002, с. 87). 

В основі відповідальності лежать певні норми, реалізація яких відбувається 

за допомогою відповідних форм і методів, а також через усвідомлення 

особистістю своєї діяльності. Зазначена моральна якість «…характеризується 

здібністю людини об’єктивно сприймати реальність, пов’язувати її з особистими 

цінностями і поводитися відповідно до нього» (Кувшинова & Літвінова, 2012, 

с. 73). 
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Працелюбність високо цінувалася ще з давніх часів і не втрачає своєї 

актуальності й по сьогодні. Поняття «працелюбність» розглядається по-різному: 

як звичка або риса характеру, що виявляється у певних стереотипах; як потреба у 

праці; як ставлення, почуття; як особистісна якість (Федорова, 2010, с. 187). 

Працелюбність як якість складається з таких компонентів, які взаємодіють 

між собою і постійно розвиваються: пізнавальний (наявність знань, що 

відносяться до галузі трудової діяльності, систематичне прагнення до їх 

вдосконалення і поглиблення), практичний (наявність трудових умінь і навичок, 

які визначають вміння працювати, свідомо ставити й успішно вирішувати трудові 

завдання), емоційно-вольовий (бажання і готовність працювати, почуття 

очікування нового успіху, почуття радості в праці, насолода нею, бажання і 

вміння долати труднощі, переносити відчуття втоми заради досягнення 

поставленої мети, добровільне вчинення трудових справ) (Чернецов, 2001, 

с. 15-16). 

Формування такої якості сприяє вихованню свідомого громадянина, з 

розвиненим почуттям відповідальності як за себе, так за державу в цілому, який 

буде аналізувати й покращувати свою діяльність, враховуючи загальнолюдські 

цінності. 

У процесі виховання патріотизму, відповідальності, працелюбності у 

студентів аграрних закладів вищої освіти в навчально-виховному процесі 

необхідно використовувати інтерактивні методи, які сприяють кращому 

засвоєнню знань й активізації творчого потенціалу вихованців. До таких методів 

належать:  

– метод кейсів (конкретних ситуацій) – метод активного проблемно-

ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних 

завдань–ситуацій (вирішення кейсів). Найчастіше реалізація методу кейсів 

здійснюється під час проведення виховної години на патріотичну тему. Куратор 

академічної групи наводить приклади інформації про події на Сході України, яку 

одночасно було представлено і на українському, і на російському телебаченні. 



102 

 

Студентам варто оцінити правдивість наведеної інформації та висловити власну 

думку щодо почутого; 

– сутність методу «мозкового штурму» полягає в тому, що необхідно 

висловити якомога найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, 

обговорити їх та класифікувати. Цей метод ефективно використовувати під час 

проведення практичних занять на етапі пізнання об’єкта вивчення і формування 

нових знань про нього. Викладач формулює проблемне питання (наприклад, 

«Патріотами народжуються чи стають?»), а студенти мають висловити власну 

позицію щодо цього питання; 

– імітаційні ігри – це процедури з виконання певних простих, відомих дій, які 

відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності. Прикладом таких 

ігор є гра «Бажано. Обов’язково. Не можна», у ході якої студенти мають 

завершити наступні твердження: «У нашій державі бажано…», «В Україні 

обов’язково…», «У нашій країні не можна…»; 

– метод «мікрофон» дає можливість швидко й лаконічно, імітуючи 

«говоріння в мікрофон», висловлювати власну позицію. Викладач ставить 

запитання студентам, наприклад, «Можна виховати патріота чи ні?», а кожен 

студент, тримаючи уявний мікрофон має лаконічно відповісти на поставлене 

запитання і передати слово іншому; 

– «коло ідей» полягає у вирішенні суперечливих питань зі створенням 

можливості висловити власну позицію. Цей метод, як правило, реалізується під 

час проведення заняття, у ході якого викладач ставить дискусійне питання, 

(наприклад, «Чи є патріотизм і націоналізм ідентичними поняттями?»), а 

студентам потрібно об’єднатися у невеликі групи й обговорити його; 

– дискусія – активний метод проведення занять, покликаний мобілізувати 

практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що розглядається. 

Прикладом реалізації зазначеного методу є тема «Справжній патріот, який він: 

любить свою державу чи гордиться за її звершення» (Коленко & Наконечна, 2019, 

с. 179-181). 
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Використання зазначених інтерактивних методів у роботі зі студентами 

аграрних закладів вищої освіти в процесі патріотичного виховання дало 

можливість їм висловлювати власну думку, аналізувати, оцінювати певну 

ситуацію, дискутувати. Також було використано такі форми роботи, як вебінари, 

флешмоби, тренінги, соціальні акції.  

Таким чином, використання інтерактивних методів виховної роботи 

патріотично-змістової спрямованості в аграрних закладах вищої освіти буде 

ефективне за умови цілеспрямованого педагогічного процесу, що у свою чергу 

сприятиме професійному самовдосконаленню і особистісному розвитку 

майбутніх фахівців. 

Четверта педагогічна умова –залучення студентів аграрних закладів вищої 

освіти до суспільно-корисної праці й діяльності природоохоронних громадських 

організацій. 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій і збільшення обсягів суспільного 

виробництва передбачають сумлінну роботу кожного учасника ринку праці. 

Формування кваліфікованого фахівця готового до праці є одним з найважливіших 

завдань трудового виховання в аграрних закладах вищої освіти. 

В Українському педагогічному словнику трудове виховання розглядається як 

«система виховних впливів, яка передбачає залучення дітей і юнацтва до трудової 

діяльності з метою їх загального розвитку» (Гончаренко, 1997, с. 335). 

Важливе значення у вихованні ціннісного ставлення до водних ресурсів має 

праця, у процесі виконання якої студенти здобувають необхідні професійні 

вміння й навички, а також розвиваються духовно і фізично. Тому важливо 

залучати їх до суспільно-корисної праці з метою формування екологічної 

свідомості та культури, оскільки саме праця, як влучно зауважив В. Сидоренко, є 

найзагальнішим способом входження людей у різноманітні ділові, економічні, 

моральні взаємини з суспільством, колективами й окремими особами (Кітова, 

2014, с. 29). 

Ефективність суспільно-корисної праці досягається тоді, якщо є 

зацікавленість в її реалізації, яка виражається у вмотивованості до праці, 
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активізуючи потреби студента і даючи можливість оцінити свій внесок у 

досягненні поставленої мети.  

Для з’ясування поведінки особистості в процесі суспільно-корисної праці 

варто розглянути психологічні ознаки праці (Є. Климов): «…усвідомлення 

соціальної цінності результату праці; усвідомлення обов’язковості виконання 

дорученої справи в заданих нормах; свідоме застосування знарядь і засобів 

досягнення професійних цілей; усвідомлення значущості міжособистісних 

стосунків у процесі професійної взаємодії» (Зарицька, 2014, с. 48). 

Викладачі аграрних закладів вищої освіти залучають студентів до 

різноманітних форм суспільно-корисної праці (суботники, озеленення території 

навчального закладу, волонтерська діяльність), долучаючись до яких у них 

формується активна трудова позиція, трудові вміння й навички, позитивне 

ставлення до праці, а також навики взаємодії в колективі.  

Колектив, на думку А. С. Макаренка, – «це цілеспрямований комплекс 

організованих особистостей, що володіють органами колективу. А там, де є 

організація колективу, там є органи колективу, там є організація уповноважених 

осіб, довірених колективу, і питання відносин товариша до товариша – це не 

питання дружби, не питання любові, не питання сусідства, а це питання 

відповідальної залежності» (Макаренко, 1974, с. 210). 

Важлива роль у формуванні сприятливого клімату студентського колективу 

належить куратору академічної групи, який спрямовує свою діяльність на 

згуртування колективу, залучає групу до участі в різних заходах. Сприятливий 

соціально-психологічний клімат у колективі передбачає позитивну взаємодію 

студентів (дружні стосунки, взаємодопомога й підтримка), що сприяє засвоєнню 

знань, умінь, навичок. Багатопланова діяльність і різнобічна активність – важлива 

умова формування такого клімату в студентському колективі, «що забезпечує 

членам студентської групи включення у велику кількість ситуацій, спрямованих 

на участь різних навчальних, суспільно-політичних, науково-дослідних завдань, а 

також завдань у сфері дозвілля й побуту» (Каськов, 2013, с. 220). 
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Значущими в системі охорони природи є природоохоронні громадські 

організації, основними завданнями яких є екологічна освіта і виховання всього 

населення, контроль за станом природи, організація різноманітних заходів , 

спрямованих на покращення екологічної ситуації й охорону довкілля. 

Серед міжнародних природоохоронних організацій виділяють: ЮНЕСКО 

(Міжнародна комісія ООН з освіти, культури), ЮНЕП (Міжнародна програма з 

охорони навколишнього природного середовища), ЮНІСЕФ (Всесвітній дитячий 

фонд ООН), ЮНДП (Міжнародна програма розвитку), ВООЗ (Всесвітня 

організація здоров’я), ФАО (Міжнародна федерація з проблем харчування та 

сільського господарства), ВМО (Всесвітня метеорологічна організація).  

До числа найбільших природоохоронних громадських організацій України 

належать: Українське товариство охорони природи, Всеукраїнська екологічна 

ліга, Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська дитяча спілка 

«Екологічна варта», Національний екологічний центр України, Всеукраїнська 

громадська екологічна організація «Мама-86», Українське географічне 

товариство, Українське ботанічне товариство, Громадські екологічні організації в 

усіх регіонах України (Люленко, 2017, с. 65). 

Основними завданнями природоохоронних громадських організацій є: 

екологічна освіта і виховання всього населення, контроль за станом природи, 

організація різноманітних заходів спрямованих на покращення екологічної 

ситуації та охорону довкілля. 

Студентів аграрних закладів вищої освіти залучають до діяльності 

зазначених вище організацій (проведення природоохоронних акцій і проектів, 

озеленення території), що дає можливість закріпити здобуті знання на практиці, 

оволодіти природоохоронними уміннями й навичками, необхідними для 

майбутньої професійної діяльності, і сприяє вихованню ціннісного ставлення до 

водних ресурсів. 

Таким чином, залучення студентів аграрних закладів вищої освіти до 

суспільно-корисної праці та діяльності природоохоронних громадських 

організацій передбачає формування і розвиток професійних знань, умінь, навичок 
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та якостей особистості, а також таких рис характеру, як ініціативність, 

дисциплінованість, добросовісність.  

Отже, для виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти важливо забезпечити використання наступних 

педагогічних умов: передача знань студентам аграрних закладів вищої освіти про 

водні ресурси; формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської 

діяльності в процесі практичного навчання; використання інтерактивних форм і 

методів виховної роботи патріотичної змістовної спрямованості; залучення 

студентів аграрних закладів вищої освіти до суспільно-корисної праці й 

діяльності природоохоронних громадських організацій.  

 

3.2. Реалізація методики виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

Для обґрунтування методики виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти ми застосували метод 

моделювання. Це непрямий, опосередкований метод наукового дослідження 

об’єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе, ускладнене чи 

недоцільне), що ґрунтується на застосуванні певної моделі як засобу дослідження. 

Суть моделювання полягає в заміщенні досліджуваного об’єкта іншим, 

спеціально для цього створеним. Метод моделювання передбачає постановку 

мети, вибір або створення моделі, дослідження відомих моделей об’єкта пізнання, 

перенесення знань з моделі на оригінал завдяки суттєвій подібності й несуттєвій 

відмінності між ними.  

Структурно моделювання можна представити у такому вигляді: 

конструювання моделі, заміщення нею об’єкта пізнання, дослідження моделі, 

отримання інформації при вивченні моделі, перенесення знання з останньої на 

оригінал. 

Модель – це «уявна або матеріально реалізована система, яка, відображаючи 

чи відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замістити його так, що вона сама стає 
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джерелом інформації про об’єкт пізнання» (Лузан та ін., 2010). Як слушно 

зазначає Р. В. Сопівник, переваги моделі для дослідників полягають у тому, що 

вона дає змогу виробити ідеальну схему реального об’єкта, чим забезпечується 

економія ресурсів, оптимізується сам процес дослідження; визначити компоненти, 

які утворюють систему; схематично розглядати зв’язки між компонентами моделі 

(Сопівник Р. В., 2014, c. 386). 

У рамках нашого педагогічного експерименту модель методики виховання 

виступає цілісною складовою системи освітнього процесу аграрних закладів 

вищої освіти.  

Модель методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти складається з таких блоків:  

– цільовий блок (формулювання мети: виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти і реалізація 

поставлених завдань; обґрунтування аналізованої категорії; підбір ефективних 

форм, методів виховання, прийомів самовиховання; організована робота суб’єктів 

навчально-виховного процесу; реалізація визначених й обґрунтованих 

педагогічних умов);  

– змістовий блок (включає таку систему цінностей: загальнолюдські – 

відповідальність, працьовитість, гідність, мудрість, чесність; екологічні – знання 

про водні ресурси, сприйняття води як першооснови життя; громадянські – повага 

до закону, вміння передбачати наслідки своєї діяльності, самовідповідальність 

людини; національні – любов до рідної землі, готовність до захисту своєї 

держави); 

– методологічний блок (застосування підходів: аксіологічний, особистісно-

орієнтований, антропологічний, діяльнісний); 

– процесуальний блок (включає такі етапи: мотиваційний, інформаційний, 

формувальний, діяльнісний; і відповідні методи та форми);  

– оцінний блок (включає критерії (мотиваційний, когнітивний, емоційно-

ціннісний, діяльнісний), відповідні їм показники (інтерес до водних ресурсів і до 

інноваційних технологій в аграрній сфері, усвідомлення потреби у якісній питній 
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воді; знання про водні ресурси, знання про їх стан у навколишньому середовищі; 

сприйняття води як життєво необхідного ресурсу, дбайливе ставлення до водних 

ресурсів; готовність до збереження водних ресурсів, бажання відстоювати свої 

права та громадську позицію, участь у заходах, присвячених збереженню й 

раціональному використанню водних ресурсів), а також рівні (високий, середній, 

низький) вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

– результативний блок (досягнення мети – ціннісне ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти) (рис. 3.1). 

Оскільки, у сучасних умовах, забезпечення людей якісною питною водою 

становить глобальну проблему, тому збереження і захист водних ресурсів є 

відповідальністю кожного з нас як перед собою, так і перед майбутніми 

поколіннями. Для вирішення зазначеної проблеми суттєвим аспектом є екологічна 

освіта. Тому вкрай важливим постає виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів, що у свою чергу, вимагає розроблення методик і шляхів виховання даної 

якості у студентів аграрних закладів вищої освіти.  
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Рисунок 3.1. 
 

Модель методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Цінності: Загальнолюдські: (відповідальність, працьовитість,  гідність, 
мудрість, чесність); 

Екологічні: (знання про водні ресурси, сприйняття води як першооснови 
життя); 

Громадянські: (повага до закону, вміння передбачати навартоки своєї 
діяльності, самовідповідальність людини); 
Національні: (любов до рідної землі, готовність до захисту своєї 

держави). 
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Мета: виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 
аграрних закладів вищої освіти. 
Завдання: 1) обґрунтування ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти.; 
2) підбір ефективних форм, методів виховання, прийомів самовиховання; 

3) реалізація визначених та обґрунтованих педагогічних умов. 
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Підходи: аксіологічний, особистісно-орієнтований, антропологічний, 

діяльнісний. 

Педагогічні умови: 
1) передача знань про водні ресурси студентам аграрних закладів вищої 
освіти;  

2) формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської 
діяльності в процесі практичного навчання;  
3) використання інтерактивних форм і методів виховної роботи 

патріотичної змістовної спрямованості;  
4) залучення студентів аграрних закладів вищої освіти до суспільно -

корисної праці й діяльності природоохоронних громадських організацій. 

Критерії: мотиваційний, когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний. 

Рівні: високий, середній, низький. 

 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ: ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів 
аграрних закладів вищої освіти (сформовані знання про водні ресурси, 

сприйняття води як життєво необхідного ресурсу, вміння раціонально 
використовувати водні ресурси, передбачати наслідки своєї діяльності та 
нести відповідальність за власні вчинки. 

 

 

Етапи: 
1) мотиваційний 
 

2) інформаційний 
 
 

3) формувальний 
 
 

4) діяльнісний 

Форми та методи: 
1) метод прикладу, доручення, заохочення, 

змагання; 
2) бесіда, лекція, диспут, читання фахової 

літератури, конференції, вечори запитань і 
відповідей, зустрічі з відомими людьми; 
3) тематичні вечори, виховні години, екскурсії, 

гуртки, предметні тижні, екологічні квести, 
флешмоби; 
4) педагогічна вимога, громадська думка, 

привчання, тренінг, самовиховання. 
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Цільовий блок моделі методики полягає у визначенні мети й завдань для 

отримання бажаного результату. Для успішної реалізації моделі важливим є 

орієнтація на мету, адже ціннісне ставлення до водних ресурсів – особливе явище, 

у якому провідна роль належить особистості, яка самостійно зможе розв’язати 

нагальні екологічні проблеми. 

Метою нашого дослідження є виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. Поставлена ціль реалізується в 

ході вирішення таких завдань: 1) обґрунтування ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти; 2) підбір ефективних форм, 

методів виховання, прийомів самовиховання; 3) реалізація визначених та 

обґрунтованих педагогічних умов. 

Основою змістового блоку є виховання у студентів аграрних закладів вищої 

освіти цінностей. За О. І. Вишневським, останні визначають зміст виховання, а 

стратегія і методи ставлять собі за мету прищеплювати молоді віру в прийняті 

цінності. Невипадково, саме згаданий вище вчений розробив Кодекс цінностей 

сучасного українського виховання (Вишнівський, 2003, с. 197, 209). 

Ми виділили такі групи цінностей для виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів:  

– загальнолюдські (відповідальність, працьовитість, гідність, мудрість, 

чесність); 

– екологічні (знання про водні ресурси, дбайливе ставлення до водних 

ресурсів, сприйняття води як першооснови життя, раціональне використання 

водних ресурсів); 

– громадянські (повага до закону, вміння передбачати наслідки своєї 

діяльності, самовідповідальність людини за вчинення правопорушень); 

– національні (повага до української культури, мови, звичаїв і традицій, 

любов до Батьківщини й готовність до її захисту, спрямування власних зусиль 

заради процвітання української держави).  
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Методологічний блок включає такі основні підходи, за якими буде 

здійснюватися виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів, а саме: 

аксіологічний, особистісно-орієнтований, культурологічний, діяльнісний. 

Аксіологічний (ціннісний) підхід передбачає формування в людини певної 

системи цінностей як сукупності всіх значущих елементів у житті людини. 

Детальним вивченням зазначеного підходу у своїх працях розглядали такі 

дослідники, як С. Анісімов, І. Бех (2008), Г. Васянович, О. Вишневський (2003), 

І. Зязюн, М. Каган, О. Сухомлинська (1997) й інші.  

Ціннісний підхід є базовим у вихованні однойменного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. Реалізація зазначеного підходу 

сприяє бережливому ставленню до водних ресурсів і їх раціональному 

використанню, прогнозуванню наслідків своєї діяльності, мотивує студента до 

постійного саморозвитку й до здобуття престижної професії в аграрному секторі, 

адже цінності, фактично, є основою процвітання держави, а тому повинні бути 

притаманними студентам аграрних закладів вищої освіти. 

Особистісно-орієнтований підхід полягає у «послідовному ставленні 

педагога до вихованця як до особистості, як до самосвідомого відповідального 

суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії»  (Гончаренко, 

1997, с. 243). 

Окремі аспекти зазначеного підходу у своїх працях розглядали Б. Ананьєв, 

І. Бех, С. Рубінштейн, К. Платонов, Н. Савіна, І. Якиманська й інші. Особистісно-

орієнтований підхід виступає ціннісною орієнтацією педагога, за якої стає 

можливою взаємодія з вихованцем. У центрі педагогічного процесу має бути 

неповторна особистість з усіма її здібностями, інтересами, нахилами, життєвим 

досвідом, цінностями й переконаннями. При цьому вихованець виступає не 

об’єктом виховання, а рівноправним суб’єктом виховної взаємодії (Сопівник І. В., 

2014, с. 164). 

Таким чином, для реалізації особистісно-орієнтованого підходу, було 

визначено основні завдання педагога у вихованні ціннісного ставлення до водних 

ресурсів: 
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– у ході виховного процесу виявити індивідуальні особливості студента, 

намагатися розкрити його потенціал, здібності, цінності; 

– побудувати довірливі відносини між педагогом і студентом;  

– сформувати потребу самовиховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів; 

– виявити і демонструвати приклади для наслідування ціннісного ставлення 

до водних ресурсів; 

– створити максимально комфортні умови, які дадуть змогу застосувати 

знання в практичній діяльності. 

Антропологічний підхід передбачає створення умов для розвитку всього 

населення та для продуктивного існування кожної людини, зокрема, взаємодію 

духовних, соціальних і біологічних сторін розвитку особистості, а тому сприяє 

гармонійному розвитку особистості. Проблему антропологічного осмислення 

виховного процесу розглянуто в працях К. Ушинського, Г. Сковороди, М. Гоголя 

й інших.  

Згідно з педагогічною антропологією, виховання виступає як специфічний 

спосіб людського буття, а також як специфічна діяльність, що має надзвичайну 

цінність для людини (Максакова, 2001, с. 158). Сутність виховання як 

антропологічного процесу полягає в наступному:  

– виховання відповідає природі людини, її особистісним якостям. Тільки 

людина, як духовна істота, може здійснювати пошук добра, істини, краси, ідеалу, 

керуватися совістю, соромом, відчуттям обов’язку, що дає можливість визначати 

механізми її виховання. Потреба у вихованні через певний проміжок часу 

задовольняється, але здатність до нього розвивається протягом усього життя;  

– виховання має цілісний і суперечливий характер. Воно спрямоване на 

окрему людину, виступає суттєвим фактом її індивідуального розвитку, але разом 

із тим залишається суспільним явищем. З одного боку, воно відображає 

традиційну культуру, сталий спосіб життя, звичні стереотипи, загальноприйняті 

цінності, знання, технології, а з іншого – створює зразки незвичних форм 
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взаємодії людей, апробує нові соціальні моделі, впроваджує актуальні знання і 

новаторські технології; 

– людина одночасно виступає і об’єктом, і суб’єктом виховання. Це 

зумовлено певними особливостями людини, яка здатна не тільки відтворювати 

виховні цілі й умови, а й створювати їх, а також ставитися до себе як до предмета 

самовдосконалення (Аносов & Елькін, 2013). 

Застосування антропологічного методу з метою виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів у освітньому процесі аграрних закладів вищої 

освіти конкретизується в ході вирішення таких завдань: 

– виявити індивідуальні особливості студента для побудови ефективного 

виховного процесу, який сприятиме гармонійному розвитку особистості; 

– застосувати метод «виховуючі ситуації», які вимагали б творчого 

вирішення у ході навчальної та практичної діяльності; 

– формування у студентів екологічного світогляду; 

– формування ціннісного ставлення до водних ресурсів.  

Діяльнісний підхід спрямований на становлення і розвиток особистості. 

Діяльність – процес активної взаємодії студента з навколишнім середовищем, у 

результаті якої він досягає поставленої цілі, а також задовольняє власні потреби. 

Зазначений підхід у своїх роботах розглядали А. Леонтьєв (1975), С. Рубінштейн 

(2002), виділяючи такі структурні компоненти діяльності: потреба, мотиви, мета, 

дії, умови, операції, результати. Діяльність у вихованні можна розділити на такі 

етапи: процес залучення до діяльності (мотивування), процес цілепокладання, 

процес проектування дій, процес здійснення дій, процес аналізу результатів дій і 

порівняння їх з поставленими цілями (Землянська, 2015). 

Для виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти застосування діяльнісного підходу відбувається через їх 

подальше залучення до різних видів діяльності, а саме: 

– навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає здобуття нових знань 

про навколишнє природне середовище, значення водних ресурсів, стан водних 

ресурсів і їх раціональне використання; 
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– громадської діяльності, що полягає в організації та активній участі органів 

студентського самоврядування у благоустрої території навчального закладу й 

міста, екологічних акціях, розміщення на сайті навчального закладу інформації, 

фото, презентацій, відеороликів з метою пропагування бережливого ставлення до 

навколишнього середовища і до водних ресурсів зокрема; 

– культурно-масової діяльності, яка відбувається через різноманітні екскурсії 

агрохолдинговими компаніями й історичними місцями, зустрічі з успішними 

аграріями, у процесі участі студентів у творчих гуртках, з метою пізнання цікавих 

місць, відповідального ставлення до багатств своєї Батьківщини, отримання 

нового досвіду від відомих людей в аграрній сфері; 

– трудової діяльності, що передбачає використання здобутих теоретичних 

знань про навколишнє середовище і водні ресурси в ході навчальних практик, у 

процесі яких вдосконалюються вміння раціонального використання водних 

ресурсів, набувається новий досвід, виховується ціннісне ставлення до водних 

ресурсів. 

Процесуальний блок. Для ефективності реалізації моделі методики виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти) варто дотримуватися визначених етапів (мотиваційного, інформаційного,  

формувального, діяльнісного), обґрунтованих педагогічних умов, а також 

відповідних методів і форм.  

Як зазначає І. В. Сопівник, «…мотиваційний етап у своїх загальних обрисах 

проходить стадії відчуття молодою людиною дискомфорту, внутрішнього 

напруження, нестачі чогось, необхідності вирішення внутрішніх суперечностей, 

які є неусвідомленими – ці відчуття становлять нужду. Нужда, яка 

усвідомлюється, переходить у стан потреби, на основі якої виникає намір. Намір, 

у свою чергу, опосередкований усвідомленим прагненням досягнути поставленої 

мети, а саме діяти відповідно, стає спонукою до дій і вчинків, тобто мотивом, а 

процес їх утворення – мотивацією» (Сопівник І. В., 2014, c. 288). 

Саме на мотиваційному етапі активізуються потреби студентів у засвоєнні 

нових знань про водні ресурси, пропагуванні відповідального ставлення до 
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водних ресурсів і їх раціональному використанні, забезпеченні процвітанню 

держави, самовихованні. На цьому етапі реалізується друга педагогічна умова – 

формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в процесі 

практичного навчання, яке становить важливу складову підготовки фахівців 

аграрної галузі й передбачає проходження навчальних і виробничих практик у 

профільних науково-дослідних лабораторіях, на підприємствах цієї галузі, 

дослідних полях. Під час проходження практик студенти закріплюють і 

поглиблюють теоретичні знання, формуються відповідні професійні вміння, 

навички й культуру розумової, фізичної праці. 

Для того, щоб мотивація у студентів не знижувалася, куратори академічних 

груп і науково-педагогічні працівники, у свою чергу, мають підібрати найбільш 

ефективні методи і форми виховання, а також постійно контролювати навчально-

виховний процес. 

Форми виховання – зовнішнє вираження спільної діяльності вихованців і 

вихователів у формі вирішення виховних завдань (Землянська, 2015).  

Класифікація форм виховання за кількістю учасників є найбільш поширеною 

у науково-педагогічній парадигмі. Згідно неї розрізняють: масові (конференції, 

тематичні вечори і вечори запитань та відповідей, зустрічі з відомими людьми, 

предметні тижні, конкурси, олімпіади, фестивалі, виставки), групові (виховні, 

години, гуртки, екскурсії, суботники, флешмоби, акції) й індивідуальні (читання, 

доручення, індивідуальні завдання, самостійна підготовка до різноманітних 

заходів). 

За М. Фіцулою, методи виховання – способи взаємопов’язаної діяльності 

вихователів і вихованців, спрямованої на формування в останніх поглядів, 

переконань, навичок і звичок поведінки (Фіцула, 2009, с. 330). 

За Ю. Бабанським, у класифікації методів виховання виділяємо наступні 4 

значущі групи: методи формування свідомості особистості, організації діяльності 

та формування досвіду суспільної поведінки, стимулювання діяльності й 

поведінки, самовиховання. 
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Для отримання бажаного результату на мотиваційному етапі ми вважаємо за 

потрібне використати індивідуальні форми виховної роботи та відповідні методи  

її здійснення (прикладу, заохочення, змагання): читання екологічної літератури, 

стимулювання інтересу студентів до занять мистецтвом (малювання різних 

тематичних плакатів, стінгазет, листівок, творче оформлення клумби), доручення 

студентам доглядати за закріпленою територією в навчальному закладі, бесіди на 

екологічні теми, у яких основна увага акцентується на важливому значенні 

водних ресурсів у житті людини, а також бережливому і відповідальному 

ставленню до них. Саме перелічені вище методи спонукають студента до 

самовиховання. 

Метод прикладу характеризується значною ефективністю, оскільки 

безпосередньо впливає на свідомість, а, отже, і поведінку студента. У процесі 

його застосування з метою виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

важливо дібрати для студентів справжній зразок для наслідування, який би 

відзначався повагою до своєї професійної діяльності, завдяки своїй праці досяг 

успіху, бережливо ставиться до водних ресурсів. Прикладом для виховання 

можуть бути наставники академічних груп, науково-педагогічні працівники, 

відомі науковці, успішні аграрії.  

Наслідування пропонованого взірця відбувається у три етапи: на першому – 

на основі сприймання конкретного прикладу формується суб’єктивний образ 

зразкової людини, бажання її наслідувати; на другому – діє зв’язок між взірцем 

для наслідування й поведінкою вихованця; на третьому – здійснюється синтез 

наслідувальних і самостійних дій та вчинків (Фіцула, 2009, с. 315). 

Таким чином, в експериментальних групах куратори академічних груп і 

викладачі фахових дисциплін організовували екскурсії до рентабельних 

місцевих аграрних підприємств: приватного акціонерного товариства 

«Миронівський хлібопродукт» є однією з провідних сільськогосподарських 

компаній України, яка контролює повний виробничий цикл отримання 

товарного м’яса курки, а також вирощує зерно для виробництва комбікормів;  

приватного орендного підприємства «Відродження», що спеціалізується на 
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культивуванні зернових й олійних культур, розведенні великої рогатої худоби в 

Черкаському регіоні, де студенти мали можливість розширити свій світогляд й 

поповнити професійні знання, перейняти досвід агробізнесменів, які досягли 

успіху у своїй сфері. 

Метод заохочення полягає у схваленні позитивних дій вихованців з метою 

спонукання до їх повторення. У ході навчальних практик за зразкову працю на 

навчально-дослідних ділянках застосовувалися такі способи стимулювання: 

похвала дій і вчинків студента; подяка за зразкове виконання поставлених 

завдань, нагорода похвальною грамотою. 

Метод змагання націлений на «здорове» суперництво студентів, кінцевим 

результатом якого є обирання кращих. Зазначений метод сприяє згуртованості 

колективу, спрямовує на перемогу й на досягнення успіху.  

Кожного року в аграрних закладах вищої освіти проводяться предметні 

олімпіади, виставки, конкурси, фестивалі. Участь у таких заходах дає можливість 

студентам розвинути інтерес, поглибити професійні знання, набути цінного 

досвіду. 

На інформаційному етапі реалізується перша педагогічна умова – передача 

знань вихованцям аграрних закладів вищої освіти про водні ресурси. Куратори 

академічних груп і науково-педагогічні працівники за допомогою словесних 

методів активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, а саме їх 

готовність опанувати нові знання й розширити досвід; передають знання про 

значення водних ресурсів у житті людини і їх стан в усьому світі, систему 

управління, використання водних ресурсів різними галузями господарства та 

рівень шкідливого навантаження на них, заходи щодо охорони й збереження 

водних ресурсів. 

На цьому етапі використовуємо такі методи формування свідомості 

особистості, як бесіда, лекція, диспут. 

Метод бесіди передбачає безпосередню словесну взаємодію між вихователем 

і вихованцями. Для досягнення бажаного результату в ході проведення бесіди 

педагог представляє тему як дуже важливу, за допомогою питань спонукає 
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студента до роздумів щодо вирішення нагальних екологічних проблем і ставлення 

до води, залучає студентів до оцінювання певних ситуацій, що стосуються 

безвідповідального використання водних ресурсів і своїх громадських обов’язків. 

Завершуючи бесіду, педагог наводить конкретний приклад, який демонструє 

способи забруднення водних ресурсів, наслідків для здоров’я людини у результаті 

таких дій, а також обґрунтовує запропоновані можливі шляхи вирішення 

обговорюваної проблеми. 

Лекція полягає в послідовному і систематичному викладі певної проблеми. 

Використовуючи цей тип заняття у навчально-виховному процесі, важливо 

сформувати актуальну тему, дотримуватися чіткої структури, підібрати 

переконливі й цікаві аргументи, дати можливість студентам оцінити озвучену 

проблему. З метою виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

зазначений вище метод застосовувався в ході вивчення таких дисциплін: 

«Гідроекології» (екологічний стан водних ресурсів, основні проблеми у 

функціонуванні водних екосистем), «Водної токсикології» (основні шляхи 

надходження токсичних речових у водні ресурси), «Гідрології і метеорології» 

(колообіг води у природі та вплив на нього діяльності людини).  

Дієвим методом виховання є диспут, який передбачає колективне 

дискутування питань, що турбують студентів. Його застосування дасть 

можливість вихованцям колективно обговорювати глобальні екологічні проблеми, 

висловити свою думку щодо значущості водних ресурсів у їхньому житті, у ході 

проведення дискусії переконатися правильно чи помилково вони мислять. У 

процесі диспуту розвивається логічне мислення і вміння аналізувати й робити 

висновки. Прикладом використання аналізованого методу є проведення еко-

диспуту до Всесвітнього дня води під назвою «Екологічні проблеми використання 

водних ресурсів».  

У навчально-виховному процесі з метою формування ціннісного ставлення 

до водних ресурсів ефективно використовувати такі методи, як  конференції, 

вечори запитань і відповідей, зустрічі з відомими людьми.  
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Студентська конференція передбачає обговорення учасниками власних 

наукових досліджень. За допомогою цієї форми виховання розвивається інтерес 

до нових знань, до історії своєї держави, до збереження й раціонального 

використання водних ресурсів зокрема і бережливого ставлення до 

навколишнього середовища загалом. Проведення конференцій сприяє 

формуванню у студентів таких якостей, як старанність, працьовитість, 

відповідальність, підвищує рівень інтелекту й розвиває наукові здібності, формує 

ціннісне ставлення до майбутньої професії і до водних ресурсів. 

Зустріч із відомими людьми є однією з форм виховної роботи, яка передбачає 

плідну взаємодію студентів із запрошеними з метою розвитку мотивації до 

трудової діяльності й поваги до майбутньої професії, формування таких 

особистісних якостей, як цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість, 

активність.  

У рамках навчально-виховного процесу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України запрошеними успішними людьми 

стали: Ю. Ф. Мельник (віце-прем’єр-міністр України з аграрних питань у 2005-

2006 роках, міністр аграрної політики у 2006-2010 роках, академік Національної 

академії аграрних наук України, один з топ-менеджерів компанії «Миронівський 

хлібопродукт»), Л. П. Козаченко (депутат Верховної Ради України VIII скликання 

(БПП), голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, президент 

Української аграрної конфедерації, колишній Віце-прем’єр-міністр України (2002 

р.), почесний академік Академії оригінальних ідей (з 1993), академік Української 

технологічної академії (з 1997), І. Г. Кириленко (український політик, Віце-

прем’єр-міністр України з питань АПК (2002-2005 рр.), Міністр аграрної політики 

України (2000-2002 рр.), народний депутат України), Д. Г. Лось (радник із 

зовнішньо-економічних питань голови правління і власника агроіндустріального 

холдингу «Миронівський хлібопродукт»). У ході проведення подібних зустрічей з 

успішними людьми в аграрній сфері, підприємцями, провідними науковцями 

студенти дізнаються про способи досягнення успіху, екологічні проблеми, 

застосування інноваційних технології в аграрній сфері тощо. 
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Вечір запитань і відповідей присвячують детальному розгляду різноманітних 

аспектів певної проблеми, а також вирішенню студентами різних тематичних 

завдань. Прикладом наведеного вище методу може слугувати телепередача «Що? 

Де? Коли?», у якій розглядаються питання про водні ресурси й цінне ставлення до 

них (як-от, «Що таке вода?», «Які основні функції води?», «Назвіть основних 

споживачів водних ресурсів?» тощо). 

Формувальний етап передбачає організацію і проведення виховних заходів з 

метою становлення ціннісного ставлення до водних ресурсів, при цьому 

здійснюється активний вплив на емоційну сферу студентів. На цьому етапі 

реалізується третя педагогічна умова – використання інтерактивних форм і 

методів виховної роботи патріотично-змістової спрямованості. У ході 

дисертаційного дослідження було використано такі інтерактивні методи, як метод 

кейсів, мозкового штурму, імітаційні ігри, «мікрофон», «коло ідей», дискусії, які 

сприяють кращому засвоєнню знань, а також активізують творчий потенціал 

вихованців закладів вищої освіти. 

Важливою умовою для виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів аграрних університетів й інститутів є формування таких якостей, як 

патріотизм, відповідальність, працелюбність, що сприяє особистісному розвитку і 

самовдосконаленню в майбутній професійній діяльності. У процесі підготовки 

молодого фахівця аграрної галузі важливо, щоб вихованці закладів вищої освіти  

були зацікавленими в своїй майбутній професії, відповідальними за результати 

своїх учинків, постійно працювали над власним удосконаленням.  

Процес формування аналізованого нами типу ставлення проходить такі 

етапи, як становлення і розвиток потреб у взаємодії з водними ресурсами, 

поглиблення інтересу до проблем довкілля, стимулювання емоційних переживань 

у процесі спілкування з природою, організація екологічної діяльності студентів, 

закріплення ставлення до довкілля серед гуманних якостей особистості (Трутень, 

2018, с. 80). 

Під час формувального етапу використовувалися такі методи і прийоми  

виховання: тематичні вечори, виховні години, екскурсії, гуртки, предметні тижні, 
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флешмоби. Основними суб’єктами виховання є куратори академічних груп, 

науково-педагогічні працівники, органи студентського самоврядування, керівники 

гуртків. 

Тематичні вечори забезпечують інтерес вихованців закладів вищої освіти до 

отримання нових цікавих знань, формування вміння взаємодіяти в колективі, 

удосконалення таких рис, як комунікабельність, працьовитість, креативність. 

Особливістю зазначеного типу заходів є те, що організацією і безпосереднім 

проведенням займаються самі студенти. Тематичні вечори, присвячені, 

наприклад, Дню води, Дню працівників сільського господарства, Дню довкілля, 

Дню поля, сприяють вихованню ціннісного ставлення до водних ресурсів.  

Під час проведення зазначених тематичних вечорів на базі Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного студенти 

мали можливість переглянути документальні фільми: «Вода (Велика таємниця 

води)», де про цю категорію розповідається у контексті повсякденної реалії, що 

навіть до цього часу залишається маловивченою; «Локальні підходи до глобальної 

шкоди (Solutions locale spourun desordre global)» у якому ідеться про екологічну 

кризу й можливі шляхи виходу з неї; «Сміття (Trashed)», творчо-режисерська 

команда якого порушила питання небезпеки забруднення землі, повітря, води 

відходами і наслідки цього впливу для навколишнього середовища та здоров’я 

людини; телевізійний проект «Вода» – це унікальний проект, у якому автори 

цікаво і пізнавально продемонстрували приховані властивості стихії води, що 

виходять за рамки загальних фізичних законів.  

Виховна година передбачає налагодження взаємодії між куратором 

академічної групи та студентами. Її проводять у формі бесіди, лекції, диспуту, 

зустрічі з цікавими людьми, перегляду кінофільмів. Для прикладу, можемо 

навести такі виховні години, приурочені до Всесвітнього дня води, до Дня 

працівника сільського господарства, на тему «Здоров’я найдорожчий скарб», 

«Хто не знає своєї історії – не має майбутнього», «Голодомор 1932-1933 років – 

біль серця», «Чорнобиль: пам’ятаємо і не забудемо», організація яких передбачає 

формування ціннісного ставлення до водних ресурсів:  
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Куратори пропонували студентам експериментальних груп ознайомитися з 

такою літературою: «Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс 

України» (Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України, 2010) – 

це книга, у якій описано не лише життєвий шлях успішних людей в аграрній 

сфері, а й наводяться їх цінні поради щодо способів досягнення успіху, а також 

показано цих управлінців як простих людей з певним набором сімейних 

цінностей, мрій і сподівань, бачень подальшого розвитку аграрного сектору 

України й світу; Масару Ємото «Велика таємниця Всесвіту. Вода.» – у книзі 

описуються здатність води зберігати і вбирати отриману інформацію. Ця стихія 

відображає в собі Всесвіт, тому від правильного підходу до її використання 

залежить майбутнє всього людства; Уоллес Ніколс «Ближче до води. Дивовижні 

факти про те, як вода може змінити ваше життя» – популярний морський біолог 

доводить, що стан людини напряму пов’язаний з водою, а правильне її вживання 

справляє позитивний ефект на всі спектри життя, насамперед завдяки доведеній 

науковцем здатності знімати стрес. За матеріалом прочитаних книг було 

проведено бесіди, у ході яких студенти обмінювалися власними думками і 

поглядами. 

Екскурсії – одна з групових форм виховання, що сприяє відповідальному 

ставленню до навколишнього середовища, вихованню ціннісного ставлення до 

водних ресурсів, любові до своєї держави. Це можуть бути відвідування 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, різноманітних музеїв 

(як-от, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Музею води, 

Музею культури і побуту Уманщини, Уманського краєзнавчого музею), 

природних заповідників (наприклад, Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стародавній Київ», Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стара Умань», ботанічного заказника «Лісники», Степківського 

заказника, садово-паркового комплексу «Феофанія», дендрологічного парку 

«Софіївка», Національного природного парку «Голосіївський», ботанічного саду 

Національного університету біоресурсів і природокористування України), 

аграрних виставок різних рівнів (приміром, головної виставки агросектору 
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України – «АгроВесна», яка об’єднує такі міжнародні виставки, як «Agro Animal 

Show», «Фрукти, овочі, логістика», «Зернові технології»). 

Важливою груповою формою виховання є гуртки, які поглиблюють інтерес 

до майбутньої професії, розширюють знання з певної навчальної дисципліни, а 

також сприяють розвитку організаторських і дослідницьких вмінь студентів. 

Серед таких об’єднань виділяємо: «Екологія довкілля», «Екологія та безпека 

життєдіяльності», «Планета тварин». Учасники гуртків екологічної спрямованості 

брали участь у благоустрої територій, організації екологічних акцій, семінарів, 

тренінгів. Такі заходи сприяли вихованню екологічної свідомості, набуттю 

досвіду раціонального використання природних ресурсів і формуванню 

ціннісного ставлення до них. 

Проведення предметних тижнів з фахових дисциплін відбувалося з метою 

розширення світогляду й підвищення інтересу студентів до певного навчального 

курсу, сприяння творчої діяльності як під час навчання, так і в позааудиторній 

роботі. У рамках проведення цих заходів вихованці готували стінгазети, 

презентації, тематичні виставки, навчально-дослідні завдання, що стимулювали 

подальший розвиток таких особистісних якостей, як відповідальність, 

працелюбність, ініціативність. 

Квест – це вид змагання, у ході якого команди мають виконати завчасно 

підготовлені завдання. В аграрних закладах вищої освіти проводили екологічні 

заходи цього типу, приурочені Всесвітньому дневі води з метою узагальнення 

отриманих теоретичних знань, формування ціннісного ставлення до водних 

ресурсів, екологічного світогляду й культури, розвитку моральних якостей, 

навиків працювати в колективі. 

Флешмоб є різновидом акції, який, зазвичай, організовується через засоби 

масової комунікації групою людей у запланованому місці, після завершення якого 

учасники швидко зникають, що й викликає ефект раптовості. В аграрних закладах 

вищої освіти студенти організовували флешмоби до Всесвітнього дня води, Дня 

працівників сільського господарства, Дня університету. Такі акції сприяють 
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вихованню ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів аграрних закладів 

вищої освіти. 

Діяльнісний етап полягає у створенні виховних ситуацій, у центрі уваги яких 

знаходиться практика взаємодії студента з куратором академічної групи і 

викладачами. На цьому етапі реалізується четверта педагогічна умова – залучення 

вихованців аграрних закладів вищої освіти до суспільно-корисної праці й 

діяльності природоохоронних громадських організацій. 

Ефективність виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти через колектив залежить від рівня його 

сформованості. Кураторам академічних груп варто використовувати відповідні 

методи та форми для досягнення якомога вищої результативності у згуртовуванні 

колективу (приміром, бесіду, заохочення, доручення, особистий приклад, 

громадську думку, самовиховання). Сформований соціально-психологічний 

клімат у студентському колективі передбачає довіру його членів один до одного, 

взаємодопомогу й підтримку, почуття відповідальності як за себе, так і за групу в 

цілому, що, як доводять численні дослідження, сприяє продуктивнішому 

засвоєнню знань, умінь і навичок.  

Наставники активно залучають студентів груп до суботників, заходів з 

озеленення території їхнього навчального закладу, волонтерської діяльності; 

організовують зустрічі з успішними людьми й екскурсії передовими аграрними 

підприємствами. Під час такої діяльності вихованці набувають необхідного 

професійного досвіду, формується екологічний світогляд. За С. В. Совгірою 

«екологічний світогляд – це система взаємопов’язаних компонентів (узагальненої 

сукупності екологічних поглядів, знань, цінностей, духовності, переконань, 

практичних настанов), що визначають розуміння особистістю цілісності та 

єдності природного й соціального буття, місце в ньому людини разом із 

життєвими природовідповідними позиціями, програмами й іншими складниками 

поведінки, які в комплексі формують у неї екологічно орієнтовану життєву 

позицію, спонукають її до активної природоохоронної роботи»  (Совгіра, 2010, 

с. 26). 
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У процесі діяльнісного етапу з метою виховання ціннісного ставлення  

студентів аграрних закладів вищої освіти, використовувалися такі методи, як 

педагогічна вимога, громадська думка, привчання, тренінг.  

Педагогічна вимога полягає в освітньому впливі на свідомість вихованця з 

метою спонукання його до позитивної діяльності або гальмування його 

негативних дій і вчинків. У навчально-виховному процесі використовують такі її 

форми: прохання, довір’я, схвалення, схвалення, натяк, умова, недовіра, осуд і 

погроза. На думку А. Макаренка, без щирої, переконливої, «гарячої» й рішучої 

вимоги не можна починати виховання колективу (Фіцула, 2009, с. 340).  

У ході проведення формувального етапу експерименту з метою вироблення 

умінь та навичок ціннісного ставлення до водних ресурсів у експериментальній 

групі педагогічним колективом були сформовані чіткі вимоги до студентів 

(«Кому ми можемо доручити намалювати стінгазету до Дня води?», «Якщо 

сьогодні візьмемо участь у благоустрої території міста, то завтра зможемо 

відвідати виставку квітів!», «Чи не могли б Ви організувати фотовиставку до Дня 

працівника сільського господарства?», «Ви молодці, що продуктивно працювали 

під час суботнику!»). 

Громадська думка являє собою колективну вимогу, яка полягає в обговоренні 

й визначенні шляхів подолання наслідків дій студента. У ході такої дискусії 

педагог контролює процес, а колектив висловлює свою думку, оцінює і знаходить 

рішення. У аграрних закладах вищої освіти органи студентського самоврядування 

володіють лідерськими якостями, організаторськими вміннями і, 

щонайважливіше, сприяють формуванню екологічного світогляду, поваги до своєї 

держави. Саме тому вагоме значення у формуванні громадської думки належить 

студентській організації університету і факультету зокрема, студентській раді 

гуртожитку й старостам академічних груп. Екологічне виховання в 

експериментальних групах проходило під гаслом «Мислити глобально – діяти 

локально». 

Метод привчання ґрунтується на вимозі до студента виконати певні дії. В 

експериментальних групах він використовувався з метою формування звички 
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ціннісного ставлення до водних ресурсів, а його застосування відбувалося під час 

облаштування й облагородження закріпленої за вихованцями ділянки навчального 

закладу, суботників, навчальних практик. Саме під час таких заходів, 

створюються певні ситуації виховання, які сприяють вироблення звичок і навичок 

ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів.  

Метод тренінгу полягає в навчанні й тренуванні студентів з метою розвитку 

необхідних якостей, поглиблення досі набутих умінь і навичок бережливого та 

раціонального використання води. Наставники академічних експериментальних 

груп проводили зі студентами тренінг під назвою «Ідеальна екологія», 

спрямованого на формування критичного мислення, виховання екологічної 

культури і відповідальності за стан навколишнього середовища, самовиховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів. 

Оцінний блок включає критерії (мотиваційний, когнітивний, емоційно-

ціннісний, діяльнісний), відповідні їм показники (інтерес до водних ресурсів і до 

інноваційних технологій в аграрній сфері, усвідомлення потреби у якісній питній 

воді; знання про водні ресурси, знання про їх стан у навколишньому середовищі; 

сприйняття води як життєво необхідного ресурсу, дбайливе ставлення до водних 

ресурсів; готовність до збереження водних ресурсів, бажання відстоювати свої 

права та громадську позицію, участь у заходах, присвячених збереженню й 

раціональному використанню водних ресурсів), а також рівні (високий, середній, 

низький) вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

Результативний блок передбачає досягнення поставленої мети – виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

(сформовані знання про водні ресурси, сприйняття води як життєво необхідного 

ресурсу, уміння раціонально використовувати водні ресурси, передбачати 

наслідки своєї діяльності й нести відповідальність за власні вчинки). 

Отже, для розробки методики виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти ми використали метод 

моделювання. Модель методики виховання ціннісного ставлення до водних 
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ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти складається з таких блоків: 

цільовий, змістовий, методологічний, процесуальний, оцінний та результативний.  

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Продіагностувавши рівні вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти, нами було сформовано 

контрольні й експериментальні групи.  

Контрольна група не піддавалася експериментальній перевірці, до якої 

входили 214 респондентів: 108 студентів Полтавської державної аграрної академії 

та 106 вихованців Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. До експериментальної групи ввійшло 218 респондентів: 

110 студентів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України й 108 студентів Уманського національного університету садівництва.  

Результати констатувального етапу експерименту показують, що в 

контрольних групах відсоток студентів з високим рівнем вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів становив 26,64 %, із середнім рівнем – 46,26 % і з 

низьким – 27,10 %, а в експериментальних групах відсоток студентів із високим 

рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів – 26,15 %, із 

середнім – 46,33 % і з низьким – 27,52  %. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти у контрольних та експериментальних групах до 

початку здійснення формувального етапу експерименту подані в таблиці 3.3.  
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Таблиця 3.3. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів  

студентів аграрних закладів вищої освіти у контрольних та 

експериментальних групах до початку формувального експерименту 

Рівні 

 

Показники 

Високий Середній Низький 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Інтерес до водних 
ресурсів і до 
інноваційних технологій 
в аграрній сфері 

44 

20,56 % 

44 

20,18 % 

92 

42,99 % 

95 

43,58 % 

78 

36,45 % 

79 

36,24 % 

Потреба в якісній питній 
воді 

95 

44,39 % 

94 

43,12 % 

76 

35,51 % 

80 

36,70 % 

43 

20,09 % 

44 

20,18 % 

Знання про водні 

ресурси  

61 

28,50 % 

63 

28,90 % 

104 

48,60 % 

106 

48,62 % 

49 

22,90 % 

49 

22,48 % 

Знання про стан водних 
ресурсів у 
навколишньому 
середовищі  

63 

29,44 % 

66 

30,28 % 

105 

49,07 % 

103 

47,25 % 

46 

21,50 % 

49 

22,48 % 

Сприйняття води як 

життєво необхідного 
ресурсу 

36 

16,82 % 

36 

16,51 % 

115 

53,74 % 

117 

53,67 % 

63 

29,44 % 

65 

29,82 % 

Дбайливе ставлення  
до водних ресурсів 

58 

27,10 % 

58 

26,61 % 

103 

48,13 % 

104 

47,71 % 

53 

24,77 % 

56 

25,69 % 

Готовність до 
збереження водних 

ресурсів і бажання 
відстоювати свої права 
та громадську позицію 

51 

23,83 % 

51 

23,39 % 

103 

48,13 % 

106 

48,62 % 

60 

28,04 % 

61 

27,98 % 

Участь у заходах, 
присвячених 

збереженню й 
раціональному 
використанню водних 
ресурсів 

44 

20,56 % 

46 

21,10 % 

96 

44,86 

96 

44,04 % 

74 

34,58 

76 

34,86 % 

Рівень вихованості 

ціннісного ставлення 

до водних ресурсів 

57 

26,64 % 

57 

26,15 % 

99 

46,26 % 

101 

46,33 % 

58 

27,10 % 

60 

27,52 % 

На формувальному етапі експерименту було проведено перевірку 

ефективності розробленої нами моделі методики виховання ціннісного ставлення 

до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Контрольний етап експерименту передбачав порівняння рівня вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

контрольної групи з експериментальною, де проводився формувальний етап 
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експерименту. В обох учасники були в рівних умовах (одного віку, виховувалися 

у схожому середовищі). Тому після того як, формувальний етап експерименту 

завершився, ми провели контрольний зріз. 

Аналіз результатів рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти за мотиваційним критерієм 

свідчить, що в контрольних групах відбулися незначні зміни у рівнях вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів, а саме: за показником «інтерес до 

водних ресурсів та до інноваційних технологій в аграрній сфері» кількість 

студентів з високим рівнем зросла на 0,47 %, а за індикатором «потреба в якісній 

питній воді» результати не змінилися. У порівнянні з контрольною групою, в 

експериментальній відбулися відчутні зміни: з високим рівнем зросла кількість на 

12,39 % за показником «інтерес до водних ресурсів та до інноваційних технологій 

в аграрній сфері», а також на 12,84 % – за індикатором «потреба в якісній питній 

воді».  

Позитивні зміни відбулися в експериментальних групах, які свідчать про те, 

що студенти відчувають потребу в якісній питній воді й розуміють необхідність 

правильного вибору води для збереження власного здоров’я. Так, в 

експериментальних групах, на думку 68,35 % студентів (149 осіб), якість води 

впливає на здоров’я людини, тому потрібно вживати якісну питну воду, адже вода 

впливає на всі процеси, що відбуваються в нашому організмі. У контрольних 

групах показник залишився незмінним: таких студентів 44,39 % (95 опитаних); 

19,63 % (42 учасники) вважають, що краще вживати інші напої, адже якість води 

не впливає на здоров’я людини, а в експериментальних групах таких студентів – 

5,96 % (13 осіб). 

Аналіз рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів контрольних й експериментальних груп до й після формувального етапу 

експерименту за мотиваційним критерієм і відповідними його показниками 

зазначено в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів 

контрольних й експериментальних груп до та після формувального етапу 

експерименту за показниками мотиваційного критерію 

 

Рівні 

Показники 

Високий Середній Низький 

до після до після до після 

 Контрольна група 
Інтерес до водних ресурсів і 

до інноваційних технологій 
в аграрній сфері 

44 

20,56 % 
45 

21,03 % 
92 

42,99 % 
94 

43,93 % 
78 

36,45 % 
75 

35,05 % 

Потреба в якісній  
питній воді 

95 

44,39 % 
95 

44,39 % 

76 

35,51 % 
77 

35,98 % 
43 

20,09 % 
42 

19,63 % 

 Експериментальна група 

Інтерес до водних ресурсів і 
до інноваційних технологій 
в аграрній сфері 

44 

20,18 % 

71 

32,57 % 

95 

43,58 % 

101 

46,33 % 

79 

36,24 % 

46 

21,10 % 

Потреба в якісній питній 
воді 

94 

43,12 % 

122 

55,96 % 

80 

36,70 % 

83 

38,07 % 

44 

20,18 % 

13 

5,96 % 

Проаналізувавши динаміку рівнів вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів за визначеними індикаторами, ми узагальнили показники за 

мотиваційним критерієм, які подані в таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5. 

Динаміка рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів експериментальних і контрольних груп  

за мотиваційним критерієм 

Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
До 

експерименту 
Після 

експерименту Динаміка 

До 
експерименту 

Після 
експерименту Динаміка 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 69 32,24 70 32,71 + 0,47 69 31,65 97 44,50 + 12,85 

Середній 84 39,25 85 39,72 + 0,47 88 40,37 92 42,20 + 1,83 

Низький 61 28,50 59 27,57 - 0,93 61 27,98 29 13,30 - 14,68 
 

Таким чином, результати діагностичних зрізів свідчать, що в контрольних 

групах лише на 0,47 % зросла кількість студентів із високим рівнем вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів за мотиваційним критерієм, у той час, як 

у експериментальних групах – на 12,85 %. Варто зазначити, що в 

експериментальних групах на 14,68 % зменшилася кількість студентів з низьким 
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рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів за наведеним 

критерієм, а у контрольних групах – на 0,93 %. 

У ході експериментальної роботи було проаналізовано вихованість 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

до та після формувального етапу експерименту в контрольних й 

експериментальних групах за індикаторами когнітивного критерію. Узагальнені 

результати за зазначеним показником подані в таблиці 3.6.  

Спостерігаємо позитивні результати в експериментальних групах: відсоток 

студентів із високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

зріс за такими показниками, як «знання про водні ресурси» на 9,63 % і на 11,45 % 

– «знання про стан водних ресурсів у навколишньому середовищі». Варто 

підкреслити, що в експериментальних групах 38,53 % (84 студенти) чітко 

розуміють, що водні ресурси – це поверхневі й підземні води, придатні для 

використання в народному господарстві, а також правильно визначають в 

хронологічній послідовності, що основними споживачами водних ресурсів є 

промисловість, сільське господарство, житлово-комунальне господарство. У 

контрольних групах у 28,97 % вихованців (62 особи) наявний високий рівень 

знань про водні ресурси. 21,50 % учасників (46 опитаних) контрольних груп 

вважають, що водні ресурси – це вся вода на планеті й неправильно визначають 

послідовність основних споживачів водних ресурсів, а відсоток таких студенів в 

експериментальних групах – 10,55 %. 

Таблиця 3.6. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів  

студентів контрольних та експериментальних груп  

до та після формувального етапу експерименту  

за показниками когнітивного критерію 

Рівні 

 

Показники 

Високий Середній Низький 

до після до після до після 

 Контрольна група 

Знання про водні ресурси  
61 

28,50 % 

62 

28,97 % 

104 

48,60 % 

106 

49,53 % 

49 

22,90 % 

46 

21,50 % 
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Продовження таблиці 3.6. 

Знання  про стан водних 
ресурсів у навколишньому 

середовищі  

63 

29,44 % 

65 

30,37 % 

105 

49,07 % 

108 

50,47 % 

46 

21,50 % 

41 

19,16 % 

 Експериментальна група 

Знання про водні ресурси  
63 

28,90 % 

84 

38,53 % 

106 

48,62 % 

111 

50,92 % 

49 

22,48 % 

23 

10,55 % 

Знання  про стан водних 

ресурсів у навколишньому 
середовищі  

66 

30,29 % 

91 

41,74 % 

103 

47,25 % 

109 

50,00 % 

49 

22,48 % 

18 

8,26 % 

Проаналізувавши динаміку рівнів вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів за визначеними показниками, ми узагальнили дані за 

когнітивним критерієм, відображені в таблиці 3.7. 

 Таблиця 3.7. 

Динаміка рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів експериментальних і контрольних груп  

за когнітивним критерієм 

Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
До 

експерименту 
Після 

експерименту Динаміка 

До 
експерименту 

Після 
експерименту Динаміка 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 62 28,97 63 29,44 + 0,47 65 29,82 87 39,91 + 10,09 

Середній 104 48,60 107 50,00 + 1,4 104 47,71 110 50,46 + 2,75 

Низький 48 22,43 44 20,56 - 1,87 49 22,48 21 9,63 -12,85 

Таким чином, результати контрольного етапу експерименту свідчать, що за 

когнітивним критерієм в експериментальних групах на 10,94 % зросла кількість 

студентів із високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів, 

а на 12,85 % зменшилася кількість вихованців з низьким рівнем. У той час, як у 

контрольних групах кількість осіб з високим рівнем вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів за даним критерієм збільшилася лише на 0,47 %, а із 

низьким рівнем – на 1,87 % зменшилася. 

Здійснено аналіз вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів аграрних закладів вищої освіти до та після формувального етапу 

експерименту в контрольних та експериментальних групах за показниками 

емоційно-ціннісного критерію. Узагальнені результати за даним індикатором 

відображені в таблиці 3.8.  
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Проаналізувавши результати рівнів вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів у студентів за показниками емоційно-ціннісного критерію, можна 

простежити, що відбулися позитивні зміни, а саме: в експериментальних групах 

збільшилася кількість студентів із високим рівнем на 16,06 % за показником 

«сприйняття води як життєво необхідного ресурсу» і на 12,84 % за індикатором 

«дбайливе ставлення до водних ресурсів», а на 17,89 % зменшилася кількість 

вихованців з низьким рівнем. У контрольних групах відсоток студентів із високим 

рівнем за показником «сприйняття води як життєво необхідного ресурсу» став 

вищим лише на 0,47, за індикатором «дбайливе ставлення до водних ресурсів» 

залишився незмінним, а з низьким рівнем відсоток вихованців став нижчим на 

0,94 і 0,47. 

Так, в експериментальних групах 41,74 % студентів (91 особа) 

усвідомлюють, що фахівцю агропромислової галузі обов’язково потрібно 

дотримуватися заходів для збереження водних ресурсів, адже від їхнього стану 

напряму залежить здоров’я всього населення, а також варто раціонально 

використовувати водні ресурси, не забруднюючи навколишнього середовища. Для 

порівняння, у контрольній групі таких вихованців тільки 24,77 % (53 опитаних). У 

контрольних групах 33,18 % (71 особа) вважають, що не варто приділяти великого 

значення стану води, оскільки водні ресурси можуть принести прибуток, а в 

експериментальних групах таку думку мають лише 12,84 % (28 учасників). 

Таблиця 3.8. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів  

у студентів контрольних та експериментальних груп  

до та після формувального етапу експерименту  

за показниками емоційно-ціннісного критерію 

Рівні 

Показники 

Високий Середній Низький 

до після до після до після 

 Контрольна група 

Сприйняття води як життєво 
необхідного ресурсу 

36 

16,82 % 

37 

17,29 % 

115 

53,74 % 

116 

54,21 % 

63 

29,44 % 

61 

28,50 % 

Дбайливе ставлення  
до водних ресурсів 

58 

27,10 % 

58 

27,10 % 

103 

48,13 % 

104 

48,60 % 

53 

24,77 % 

52 

24,30 % 
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 Продовження таблиці 3.8. 
 Експериментальна група 

Сприйняття води як життєво 

необхідного ресурсу  
36 

16,51 % 

71 

32,57 % 

117 

53,67 % 

121 

55,50 % 

65 

29,82 % 

26 

11,93 % 

Дбайливе ставлення  
до водних ресурсів 

58 

26,61 % 

86 

39,45 % 

104 

47,71 % 

111 

50,92 % 

56 

25,69 % 

21 

9,63 % 

Проаналізувавши динаміку рівнів вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів за визначеними вище показниками, ми узагальнили дані за 

емоційно-ціннісним критерієм, які відображені в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9. 

Динаміка рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів експериментальних і контрольних груп  

за емоційно-ціннісним критерієм 

Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
До 

експерименту 
Після 

експерименту Динаміка 

До 
експерименту 

Після 
експерименту Динаміка 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 47 21,96 47 21,96 0 47 21,56 79 36,24 + 14,68 

Середній 109 50,93 110 51,40 + 0,47 111 50,92 116 53,21 + 2,29 

Низький 58 27,10 57 26,64 - 0,46 60 27,52 23 10,55 -16,97 

Таким чином, узагальнені результати за емоційно-ціннісним критерієм 

свідчать, що в експериментальних групах на 14,68 % зросла кількість студентів з 

високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів, а відсоток 

учасників з низьким рівнем зменшився на 16,97. У той час, як у контрольних 

групах відсоток опитаних з високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів залишився незмінним, із середнім рівнем – зріс на 0,47, а з 

низьким – зменшився на 0,46. 

За показниками діяльнісного критерію було також здійснено аналіз 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти (табл. 3.10).  

В експериментальних групах за показниками діяльнісного критерію рівні 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів значно змінилися, а саме: 

зросла кількість студентів із високим рівнем ціннісного ставлення до водних 

ресурсів за показником «готовність до збереження водних ресурсів і бажання 

відстоювати свої права та громадську позицію» на 12,85 % і за індикатором 
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«участь у заходах, присвячених збереженню й раціональному використанню 

водних ресурсів» на 14,68 %, але зменшилася кількість учасників експерименту з 

низьким рівнем на 14,68 % й 18,80 %. У той час, як в контрольних групах ситуація 

майже не змінилася: число студентів з високим ступенем за показником «участь у 

заходах, присвячених водним ресурсам» зросло на 0,47 %, а за іншим показником 

відсоток не змінився, але зменшилася 1,14 % і 1,87 % кількість опитаних з 

низьким. 

Варто зазначити, що в експериментальних групах 44,95 % (98 студентів) 

чітко розуміють, що необхідно вирішувати проблеми забруднення водних 

ресурсів на законодавчому рівні: посилити державний нагляд і контроль за 

викидами з підприємств та дотриманням режиму господарювання, а в 

контрольних групах відсоток таких опитаних – 35,51 (76 осіб). Натомість, на 

думку 16,36 % (35 респондентів) контрольної групи, проблеми водних ресурсів не 

є пріоритетними, а відсоток таких студентів в експериментальних групах значно 

відрізняється – 3,67 % (8 учасників). 

Таблиця 3.10. 

Рівні 

Показники 

Високий Середній Низький 

до після до після до після 

 Контрольна група 

Готовність до збереження 
водних ресурсів і бажання 
відстоювати свої права та 
громадську позицію; 

51 

23,83 % 

51 

23,83 % 

103 

48,13 % 

105 

49,07 % 

60 

28,04 % 

58 

27,10 % 

Участь у заходах, 
присвячених збереженню й 

раціональному 
використанню водних 
ресурсів. 

44 

20,56 % 

45 

21,03 % 

96 

4,86 % 

99 

46,26 % 

74 

34,58 % 

70 

32,71 % 

 Експериментальна група 

Готовність до збереження 
водних ресурсів і бажання 
відстоювати свої права та 

громадську позицію; 

51 

23,39 % 

79 

36,24 % 

106 

48,62 % 

110 

50,46 % 

61 

27,98 % 

29 

13,30 % 

Участь у заходах, 
присвячених збереженню й 
раціональному 
використанню водних 

ресурсів. 

46 

22,48 % 

81 

37,16 % 

96 

44,04 % 

102 

46,79 % 

76 

34,86 % 

35 

16,06 % 
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Проаналізувавши динаміку рівнів вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів за визначеними показниками, ми узагальнили дані за діяльнісним 

критерієм, які відображені в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11. 

Динаміка рівнів вихованості ціннісного  ставлення до водних ресурсів у 

студентів експериментальних і контрольних груп за діяльнісним критерієм 

Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
До 

експерименту 

Після 

експерименту Динаміка 

До 

експерименту 

Після 

експерименту Динаміка 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 47 21,56 47 21,56 0 49 22,48 80 36,70 + 14,22 

Середній 100 46,73 102 46,79 + 0,06 101 46,33 106 48,62 + 2,29 

Низький 67 31,31 65 29,82 -1,49 68 31,19 32 14,68 -16,51 

Результати контрольного етапу експерименту за діяльнісним критерієм 

свідчать, що в експериментальних групах на 14,22 % зросла кількість студентів із 

високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів, а 

зменшився відсоток респондентів з низьким рівнем на 16,51. Натомість у 

контрольних групах ситуація залишилася такою майже ж, як і була на початку 

досліду: відсоток з високим рівнем не змінився, відсоток із середнім рівнем 

збільшився на 0,06 та на 1,49 % зменшилося число вихованців з низьким рівнем 

ціннісного ставлення до водних ресурсів. 

Таким чином, узагальнені результати динаміки рівнів вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти у 

контрольних й експериментальних групах до та після формувального етапу 

експерименту свідчать про ефективність розробленої методики і впровадження 

педагогічних умов (табл. 3.12, рис. 3.2). 
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Таблиця 3.12. 

Динаміка рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

студентів контрольних та експериментальних груп 

Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
До 

експерименту 
Після 

експерименту Динаміка 

До 
експерименту 

Після 
експерименту Динаміка 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 57 26,64 57 26,64 0 57 26,15 86 39,45 + 13,30 

Середній 99 46,26 101 47,20 + 0,94 101 46,33 106 48,62 + 2,29 

Низький 58 27,10 56 26,16 - 0,94 60 27,52 26 11,93 - 15,59 

Рисунок 3.2. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів 

контрольних та експериментальних груп, у % 

 

Таким чином, на основі здійсненого аналізу результатів експерименту можна 

простежити суттєві позитивні зміни за всіма критеріями й відповідними 

показниками відбулися в експериментальних групах, натомість – майже не 

відчутні в контрольних. В експериментальних групах збільшилася кількість 

студентів з високим рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

на 13,30 % і відповідно знизилася кількість студентів з низьким рівнем 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти на 15,59 %.  

У контрольних групах відсоток студентів з високим рівнем вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів залишився незмінним, а з низьким – 

знизився на 0,94. 
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Ефективність методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

було перевірено за допомогою критерію χ2 (Хі – квадрат, критерій Пірсона), 

застосування якого передбачає дотримання певних вимог: вибірки мають бути 

випадковими й незалежними, шкала вимірювання – простою та повинна містити 

кілька категорій. З метою перевірки гіпотези про незалежність емпіричних 

розподілів у генеральній сукупності, нульову гіпотезу прийнято позначати Н0 та 

альтернативну гіпотезу – На.  

Н0 (нульова гіпотеза) – незалежні емпіричні розподіли, тобто між реалізацією 

методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів і рівнями 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів 

експериментальних і контрольних груп немає залежності.  

На (альтернативна гіпотеза) – залежні емпіричні розподіли, тобто відмінності 

між рівнями вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів 

обох груп, що виникли за допомогою розробленої методики. 

Рівень значущості має бути таким, що дорівнює α=0,05. Тому найбільш 

ефективним критерієм для перевірки Н0  є критерій χ2 Пірсона. Для того, щоб 

перевірити Н0 потрібно визначити фактичне значення критерію χ2 і порівняти 

його з табличним значенням критерію χ2
0,05. Усі обрахунки за критерієм Пірсона 

відображені у таблицях 3.13, 3.14, 3.15. 

Таблиця 3.13. 

Рівні вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів 

контрольних та експериментальних груп 

Рівні 
Контрольна група Експериментальна група 

АБС % АБС % 

Високий 57 26,64 86 39,45 

Середній 101 47,20 106 48,62 

Низький 56 26,16 26 11,93 

Усього 214 100 218 100 
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Таблиця 3.14. 

Емпіричні частоти критерію χ2 Пірсона для студентів  

контрольних та експериментальних груп 

Рівні Емпіричні частоти Усього 

 Контрольна група Експериментальна група  

Високий 57 86 143 

Середній 101 106 207 

Низький 56 26 82 

Усього 214 218 432 

Обчислення очікуваної (теоретичної частоти) n~i : 

n ~i(А) = 143*214/432=70,84; 

n ~i(Б) = 143*218/432=72,16; 

n ~i(В) = 207*214/432=102,54; 

n ~i(Г) = 207*218/432=104,46; 

n ~i(Д) = 82*214/432=40,62; 

n ~i(Е) = 82*218/432=41,38. 

Таблиця 3.15. 

Обчислення критерію χ2 Пірсона 

Частота 
   

Очікувана 

частота 

    
   -     (   -       

(   -       

    

57 70,84 - 13,84 191,55 2,703981 

86 72,16 13,84 191,55 2,654518 

101 102,54 - 1,54 2,37 0,023113 

106 104,46 1,54 2,37 0,022688 

56 40,62 15,38 236,54 5,82324 

26 41,38 - 15,38 236,54 5,716288 

Χ2=16,943828 

 

Визначимо число ступенів свободи варіації: 

  (     (     (     (      , 

де α – кількість груп (рядків); β – кількість стовпців. 

Згідно з таблицею «Критичні значення для χ2 розподілу» знаходимо значення 

χ2. При k=2 і α=0,05 χ2
0,05=5,991. Потім експериментально-фактичне Тексп. 

порівнюємо з критичним значенням критерію Ткрит, у результаті чого, якщо Тексп 
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>Ткрит, то альтернативна гіпотеза Нα приймається, а нульова гіпотеза Н0 

відхиляється. 

Таким чином, 16,943828>5,991, що, відповідно, дає підстави відхилити 

нульову гіпотезу Н0 про незалежність між реалізацією розробленої методики 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів і рівнями вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів обох груп та прийняти 

альтернативну гіпотезу Нα про те, що різниця між даними контрольних й 

експериментальних груп не є випадковою, а виникла внаслідок проведення 

формувального етапу експерименту. 

Отже, проведений порівняльний аналіз обраної проблеми для дисертаційного 

дослідження за результатами констатувального, формувального і контрольного 

етапів експерименту довів ефективність розробленої нами й реалізованої 

методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти. За допомогою проведеної здобувачкою роботи під час 

реалізації формувального етапу експерименту, простежуємо позитивні зміни у 

рівнях вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів, що 

підтверджує ефективність обраної методики. 

Висновки до ІІІ розділу 

 

Таким чином, значущим під час виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти є використання відповідних 

педагогічних умов. Це поняття ми розглядаємо як певні обставини, пов’язані з 

освітнім процесом, які відповідають конкретним вимогам і сприяють формуванню 

у майбутніх фахівців професійних знань, умінь та навичок. 

На основі ретроспективного аналізу психолого-педагогічної, філософської 

літератури й отриманих результатів експертного оцінювання визначено та 

обґрунтовано педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти: передача знань про водні 

ресурси студентам аграрних закладів вищої освіти; формування навичок 
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екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в процесі практичного 

навчання; використання інтерактивних форм і методів виховної роботи 

патріотичної змістовної спрямованості; залучення студентів аграрних закладів 

вищої освіти до суспільно-корисної праці й діяльності природоохоронних 

громадських організацій. 

На підставі отриманих результатів констатувального етапу експерименту 

розроблено й обґрунтовано методику виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. Ця методика включає такі 

блоки: цільовий (визначення мети і завдань для отримання бажаного результату), 

змістовий (сюди входять загальнолюдські, екологічні, громадянські, національні 

цінності), методологічний (застосування аксіологічного, особистісно-

орієнтованого, антропологічного, діяльнісного підходів), процесуальний 

(розрізняємо мотиваційний, інформаційний, формувальний, діяльнісний етапи й 

відповідні форми і методи виховання; у рамках блоку забезпечується 

впровадження визначених педагогічних умов), оцінний (включає критерії, 

відповідні їм показники та рівні вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти), результативний (досягнення 

поставленої мети).  

Для порівняння рівня вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти контрольної групи з експериментальною 

групою, де проводився формувальний етап експерименту, було проведено 

контрольні зрізи. У результаті отримали такі дані: в експериментальних групах 

збільшилася кількість учасників з високим рівнем вихованості ціннісного 

ставлення до водних ресурсів на 13,30 % і відповідно показник низького ступеня 

знизився на 15,59 %; у контрольних групах відсоток студентів з високим рівнем 

залишився незмінним, а з низьким – знизився на 0,94.  

За допомогою критерію Пірсона χ2 перевірено ефективність методики 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Отримані дані підтверджують, що різниця між показниками 

контрольних й експериментальних груп виникла внаслідок проведення 
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формувального етапу експерименту, а відтак можна вважати, що розроблена та 

впроваджена методика є результативною. 

Зміст третього розділу дисертаційного дослідження відображено у наукових 

працях здобувача: Трутень, Формування у студентів ціннісного ставлення до 

водних ресурсів як компонента екологічної культури, 2018. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, у дисертаційному дослідженні проаналізовано й узагальнено 

теоретичні положення проблеми виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти і запропоновано спосіб для її 

вирішення. Отримані під час педагогічного експерименту результати підтвердили 

ефективність нами розробленої та впровадженої методики виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів і дають можливість сформулювати наступні 

висновки: 

1. Теоретичний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, 

соціологічних джерел дав змогу визначити й обґрунтувати сутність поняття 

«ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти», яке розуміємо як інтегративне особистісне утворення, що виявляється 

емоційно-позитивним ставленням до водних ресурсів, характеризується 

усвідомленням значимості для життєдіяльності людства та передбачає 

екологобезпечне і бережливе їх використання. 

2. Узагальнено досвід виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Проаналізовано навчальні плани, 

програми для підготовки майбутніх фахівців відповідних спеціальностей і 

проекти виховної роботи аграрних закладів вищої освіти. У результаті їх 

детального розгляду з’ясовано, що студенти вивчають лише окремі дисципліни, 

спрямовані на виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів; з метою 

узагальнення отриманих теоретичних знань, набуття професійних умінь і навичок 

майбутні фахівці проходять навчальні й виробничі практики; для виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів проводиться певна робота, що 

реалізується під час проведення екологічних акцій, конкурсів, фестивалів, 

виховних годин, відзначення пам’ятних дат, організації екскурсій передовими 

господарствами, участі в аграрних виставках, конференціях, суботниках, 

організації зустрічей з успішними людьми в аграрній галузі.  

Аналіз досвіду зарубіжних країн свідчить, що в основі екологічної освіти і 
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виховання лежить освіта для сталого розвитку суспільства, формування 

відповідного світогляду, культури особистості й бережливе ставлення людини до 

природи. Іноземні університети наук про життя з метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців активно залучають вихованців до вирішення 

реальних екологічних завдань, до проведення наукових досліджень у сфері 

екології та розробляють нові підходи до вивчення проблем довкілля. Однак 

узагальнений вітчизняний і зарубіжний досвід вказує на те, що проблема 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів потребує 

системного й комплексного вирішення. 

3. Визначено критерії та відповідні їм показники й рівні вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти. До мотиваційного критерію належать такі показники: інтерес до водних 

ресурсів і до інноваційних технологій у аграрній сфері, потреба в якісній питній 

воді; до когнітивного – знання про водні ресурси, знання про стан водних ресурсів 

у навколишньому середовищі; до емоційно-ціннісного – сприйняття води як 

життєво необхідного ресурсу, дбайливе ставлення до водних ресурсів; до 

діяльнісного – готовність до збереження водних ресурсів і бажання відстоювати 

свої права та громадську позицію, участь у заходах, присвячених збереженню й 

раціональному використанню водних ресурсів.  

Відповідно до зазначених критеріїв і показників визначено рівні вихованості 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти: високий, середній, низький. Вихованців з високим рівнем цікавить стан 

водних ресурсів, вони усвідомлюють потребу в якісній питній воді; мають 

ґрунтовні знання про аналізований вид ресурсів і розуміють їх значущість; 

сприймають воду як життєво необхідний ресурс та дбайливо ставляться до неї; 

беруть участь у заходах, присвячених збереженню водних ресурсів і відстоюють 

свою громадську позицію. Студенти із середнім рівнем частково цікавляться 

станом водних ресурсів та відчувають потребу в якісній питній воді; володіють 

несистемними знаннями про водні резерви, усвідомлення значущості їх 

раціонального використання носить ситуативний характер; іноді сприймають 
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воду як життєво необхідний ресурс, а в окремих ситуаціях дбайливо ставляться до 

неї; іноді беруть участь у заходах, присвячених збереженню водних ресурсів та 

частково відстоюють свою громадську позицію. Для студентів із низьким рівнем 

стан водних ресурсів – не цікавий, вони не відчувають необхідності в якісній 

питній воді; мають фрагментарні знання про водні ресурси й не усвідомлюють їх 

значущості; не сприймають воду як життєво необхідний ресурс і недбайливо 

ставляться до неї; не беруть участь у заходах, присвячених збереженню водних 

ресурсів та не відстоюють свою громадську позицію.  

На підставі узагальнених результатів констатувального етапу експерименту 

встановлено, що в контрольних групах 26,64 % студентів мають високий рівень 

ціннісного ставлення до водних ресурсів, 46,26 % осіб – середній рівень і 27,10 % 

учасників – низький, а в експериментальних групах відсоток опитаних із високим 

рівнем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів складає 26,15, із 

середнім рівнем – 46,33 і низьким – 27,52.  

4. Обґрунтовано педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти: передача знань про 

водні ресурси студентам аграрних закладів вищої освіти; формування навичок 

екологобезпечної сільськогосподарської діяльності в процесі практичного 

навчання; використання інтерактивних форм і методів виховної роботи 

патріотичної змістовної спрямованості; залучення студентів аграрних закладів 

вищої освіти до суспільно-корисної праці й діяльності природоохоронних 

громадських організацій. 

5. Розроблено й експериментально перевірено методику виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів. Зазначена методика включає наступні 

блоки: цільовий (визначення мети і завдань для отримання бажаного результату), 

змістовий (включає загальнолюдські, екологічні, громадянські, національні 

цінності), методологічний (застосування аксіологічного, особистісно-

орієнтованого, антропологічного, діяльнісного підходів), процесуальний (включає 

мотиваційний, інформаційний, формувальний, діяльнісний етапи та відповідні 

форми й методи виховання, забезпечує впровадження визначених педагогічних 
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умов (передача знань студентам аграрних закладів вищої освіти про водні 

ресурси; формування навичок екологобезпечної сільськогосподарської діяльності 

в процесі практичного навчання; використання інтерактивних форм і методів 

виховної роботи патріотично-змістової спрямованості; залучення вихованців 

вказаних установ до суспільно-корисної праці й діяльності природоохоронних 

громадських організацій), оцінний (включає критерії, показники та рівні 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти), результативний (досягнення поставленої мети).  

Впровадження методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти сприяло збільшенню кількості осіб з 

високим ступенем вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів у 

експериментальних групах на 13,30 % і зниженню числа опитаних з низьким 

рівнем на 15,59 %. 

Ефективність методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти перевірено за допомогою критерію 

Пірсона χ2. Отримані під час педагогічного експерименту результати вказують на 

те, що позитивні зміни в експериментальних групах відбулися внаслідок 

впровадженої методики, що підтверджує її результативність. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Перспективи подальших розвідок полягають у формуванні 

мотивації студентів згаданих установ до здійснення самовиховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів, викладачів до активного використання в 

освітньому процесі інтерактивних технологій виховання ціннісного ставлення до 

водних ресурсів, підготовці кураторів академічних груп до організації і 

проведення позааудиторної діяльності студентів з метою виховання ціннісного 

ставлення до водних ресурсів. 
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Додаток В 

Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 

Вам представлено два списки цінностей, у яких потрібно кожній цінності присвоїти 

ранговий номер (найважливіша – 1, найменш важлива – 18). Не поспішайте, працюйте 

вдумливо й уважно. Встановлюючи ієрархію цінностей у двох списках, Ви можете задавати 

собі питання «Якою мірою для мене важлива і значуща ця цінність, якою мірою я хочу її 

реалізувати в житті». 

 

Список А (термінальні цінності) 
Ранговий 

номер 
Активне життя (різноманіття діяльності й емоційна наповненість)  

Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягається 

життєвим досвідом) 

 

Здоров’я (фізичне і психічне)  

Цікава робота  

Краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі і 
мистецтві) 

 

Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)  

Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних проблем)  

Наявність хороших та вірних друзів  

Повага оточуючих  
Пізнання (можливість здобувати освіту; розвивати свій кругозір, загальну 

культуру; інтелектуального розвитку) 

 

Продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, 
сил і здібностей) 

 

Розвиток (фізична й духовна досконалість)  

Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)  

Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)  

Щасливе сімейне життя  

Щастя інших людей (благополуччя, розвиток і досконалість інших людей, 
усього народу, людства в цілому) 

 

Творчість (можливість творчої діяльності)  
Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 

сумнівів) 
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Список Б (інструментальні цінності) 
Ранговий 

номер 

Акуратність (вміння тримати в порядку речі, порядок в справах)  

Вихованість ( хороші манери)  

Високі запити (високі потреби до життя)  

Життєрадісність (почуття гумору)  

Дисциплінованість  

Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)  

Непримиренність до недоліків у собі й інших  

Освіченість (широта знань, висока загальна культура)  

Відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово)  

Раціоналізм (уміння правильно й логічно мислити, приймати обдумані, 
раціональні рішення) 

 

Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)  

Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів  

Тверда воля (вміння настояти на своєму, не відступати перед перешкодами)  

Терпимість до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим помилки   

Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати смаки інших, 
звичаї, звички) 

 

Чесність (правдивість, щирість)  

Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність в роботі)  

Чуйність (дбайливість)  
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Додаток Г 

Авторська методика діагностики вихованості ціннісного ставлення до 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

АНКЕТА 

Шановний респонденте, дане анонімне опитування проводиться з науковою метою, 

його результати будуть використовуватися в узагальненому вигляді. Вам пропонується 

обрати із запропонованих відповідей найбільш близький варіант, який необхідно обвести 

кружечком. Дякуємо! 

 

Заклад вищої освіти______________________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________  

 

1. Як Ви вважаєте, державне управління водними ресурсами це: 
А) діяльність, спрямована на подолання наявних водно-екологічних загроз в країні, 

створення сприятливих умов для сталого, екологічно безпечного водокористування, 
відтворення й охорону всіх водних ресурсів на території країни; 

Б) діяльність, спрямована на попередження та подолання всіх водних загроз у країні, 
збереження всіх водних ресурсів на території країни; 

В) діяльність, спрямована на захист та відтворення водних ресурсів на території країни. 

2. Як Ви вважаєте, чи впливає якість води на здоров’я людини? 

А) Впливає; 
Б) Не впливає; 
В) Можливо. 

3. На Вашу думку водні ресурси – це? 

А) вся вода на планеті; 
Б) це поверхневі й підземні води, придатні для використання в народному господарстві  
В) води, які придатні для задоволення потреб людини. 

4. Чи приділяєте Ви час для аналізу своїх успіхів та невдач і у навчанні й у 

повсякденному житті? 
А) Так, завжди аналізую результати своєї діяльності; 
Б) Так, але рідко; 
В) Ні, таким не займаюся. 

5. Розмістіть в хронологічній послідовності головних споживачів води : 
А) промисловість; 
Б) сільське господарство; 
В) житлово-комунальне господарство. 

6. Які проблеми, на вашу думку, виникають у процесі використання водних 

ресурсів? 
А) низький рівень якості води;  
Б) відсутність якісно нових технологій водозабору, що впливає на рівень ефективності 

використання водних ресурсів; 
В) неспроможність наявної системи управління забезпечувати високий попит на 

використання водних ресурсів.  

7. Чи цікавитеся Ви новинками в аграрній сфері? 

А) Так, мені цікаво вивчати новинки в аграрній сфері; 
Б) Так, але рідко цікавлюся такими новинками; 
В) Ні, мені не цікаво. 
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8. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що вода – це основа життя і людина пізнає цінність 

води лише  тоді, коли колодязь пересихає? 
А) Так; 

Б) Можливо; 
В) Ні. 

9. Як Ви думаєте, велика кількість води – корисна для людини? 
А) Так, адже велика кількість вживання води покращує роботу всього організму; 

Б) Так, але має бути норма – орієнтовно 30-40 мл води на 1 кг маси тіла; 
В) Ні, краще вживати інші напої. 

10. Як Ви оцінюєте свої вміння раціонально використовувати водні ресурси?  
А) Маю високий рівень вмінь; 

Б) Маю певні вміння; 
В) Не маю потреби в таких вміннях. 

11. Як Ви вважаєте, основними забруднювачами прісних вод є:  
А) промислові стічні води; 

Б) комунально-побутові стоки; 
В) стоки з сільськогосподарських угідь. 

12. Чи потрібно фахівцю агропромислової галузі дотримуватись заходів для 

збереження водних ресурсів? 

А) Обов’язково, адже від стану водних ресурсів залежить здоров’я населення; 
Б) Так, потрібно раціонально використовувати водні ресурси для кращого майбутнього 

держави; 
В) Необов’язково. 

13. Чи берете Ви участь у заходах, присвячених водним ресурсам? 
А) Так, часто беру участь у таких заходах; 
Б) Так, але рідко беру участь у подібних заходах; 
В) Ні, ніколи не брав участь у таких заходах. 

14. Як в сучасних умовах, на Вашу думку, варто ставитися до водних ресурсів?   
А) Варто раціонально використовувати водні ресурси, не забруднюючи навколишнього 

середовища; 
Б) Потрібно працювати над процвітанням і забезпеченням кращого майбутнього держави, 

навіть якщо водні ресурси будуть забруднені; 
В) Не варто приділяти великого значення стану води, оскільки водні ресурси можуть 

принести прибуток. 

15. Якщо Ви аграрій і в ході управління агрофірмою порушили водне законодавство, 

як вчините в такій ситуації? 
А) Повідомлю про своє порушення у правоохоронні органи, сплачу всі необхідні штрафи, 

щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу; 
Б) Буду намагатися не повторювати попередніх помилок, щоб не завдавати шкоди 

навколишньому середовищу; 
В) Буду намагатися все приховати, а коли постане необхідність, робитиму, як раніше. 

16. Які заходи, на Вашу думку, потрібно вживати з метою збереження водних 

ресурсів:  
А) Для покращення стану водних ресурсів необхідне створення лісонасаджень на 

прибережних захисних смугах, ярах, схилах;  
Б) Необхідно вирішувати проблеми забруднення водних ресурсів на законодавчому рівні: 

посилити державний нагляд і контроль за відходами з підприємств і дотриманням правильного 
режиму господарювання; 

В) Проблеми водних ресурсів не є пріоритетними.  
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Додаток Д 

Бланк оцінки експертами важливості педагогічних умов  

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

№ 

п/п 
Педагогічні умови 

Д
у

ж
е
 в

а
ж

л
и

в
о

 

В
а

ж
л

и
в

о
 

Н
е
в

а
ж

л
и

в
о

 

1.  
Передача знань студентам аграрних закладів вищої 
освіти про водні ресурси в освітньому процесі 

  
 

2.  

Підготовка кураторів академічних груп до 

виховання ціннісного ставлення до водних 
ресурсів у студентів аграрних закладів вищої 
освіти 

  

 

3.  
Організація екскурсій для студентів аграрних 
закладів вищої освіти передовими аграрними 
підприємствами 

  
 

4.  

Формування ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 
в студентському колективі  

  

 

5.  
Набуття студентами аграрних закладів вищої 
освіти досвіду під час практичного навчання 

  
 

6.  

Вмотивування студентів аграрних закладів вищої 
освіти до самовиховання бережливого ставлення 
до водних ресурсів і їх раціонального 

використання 

  

 

7.  
Застосування методу прикладу у формуванні 

ціннісного ставлення до водних ресурсів  

  
 

8.  
Створення факультативних занять, спрямованих на 
виховання ціннісного ставлення до водних 
ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти 

  
 

9.  
Залучення студентів аграрних закладів вищої 
освіти до колективної діяльності, спрямованої на 
бережливе ставлення до водних ресурсів 

  
 

10.   
Розвиток у студентів аграрних закладів вищої 

освіти моральних якостей 

  
 

11.   

Систематичне залучення студентів аграрних 

закладів вищої освіти до заходів, присвячених 
водним ресурсам  

  

 

12.   
Залучення студентів аграрних закладів вищої 
освіти до трудової діяльності 

  
 

13.   
Використання засобів мистецтва у вихованні 
ціннісного ставлення до водних ресурсів 

  
 

14.   
Організація зустрічей з успішними в аграрній 
галузі людьми  
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Додаток Г 
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Додаток Е 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ВОДИ 

 
Мета квесту: формування ціннісного ставлення до водних ресурсів, 

екологічного світогляду і культури, розвиток моральних якостей, вміння 
працювати в колективі, систематизація й узагальнення отриманих теоретичних 
знань. 

Підготовка до квесту: розроблення завдань для кожної станції, підбір 

реквізиту, обладнання кожної станції, пояснення студентам правил квесту, 
маршрутні листи для команд і координаторів станцій. 

 
ХІД КВЕСТУ 

1. Вступне слово. Уперше ідея проведення Всесвітнього дня води 
прозвучала на Конференції ООН з охорони довкілля, що відбулася в 1992 році в 
Ріо-де-Жанейро. Саме відтоді щорічно 22 березня проводиться Всесвітній день 
води під певним гаслом і з метою підвищення рівня обізнаності всього людства з 

цінністю, значенням та станом води для повноцінного існування життя на Землі, а 
також для підкреслення гострої необхідності охорони водних ресурсів і їх 
раціонального використання. Адже рівень здоров’я кожної людини й розвиток 
всієї країни в цілому пов’язані зі станом водних ресурсів. 

Всесвітній день води в 2019 році відзначається під гаслом «Не залишаючи 
нікого осторонь». Однією із 17 Глобальних цілей є забезпечення доступу до 
питної води до 2030 року, звідси й випливає, що вода має бути доступною для 
всіх і ніхто не повинен залишитись осторонь проблеми її охорони. 
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Тому, сьогодні в нашому навчальному закладі ми проводимо тематичний 
екологічний квест до Всесвітнього дня води. 

Правила квесту. Кожна команда отримує маршрутний лист, у якому 
зазначено 8 станцій. На кожній станції ви отримуєте завдання, за час виконання 
яких отримуєте відповідні бали. Після виконання завдання координатори ставлять 
відповідні відмітки у маршрутному листі. За кожне виконане завдання команди 

мають можливість отримати від 1 до 5 балів. Перемагає та команда, яка набере 
найбільшу кількість балів. 

 
Маршрутний лист для команд 

Маршрутний лист № ____ 

Капітан 

№ 
станції 

Назва станції Бали Час Координатор 

1.  «Початкова»    

2.  «Розумова»    
3.  «Художня»    

4.  «Відгадайка»    

5.  «Збережемо воду разом»    

6.  «Туристична»    
7.  «Фотографічна»    

8.   «Музикальна»    

 
Маршрутний лист для координатора  

№ 
п/п 

Назва команди Бали Час 

1.     

2.     

3.     
4.     

5.     

6.     

 
2. Проведення квесту: 
1. Станція «Початкова». Кожна команда має обрати капітана, придумати 

назву й девіз. При оцінюванні цього завдання враховується швидкість, 
оригінальність та відповідність до теми заходу. 

2. Станція  «Розумова», де необхідно назвати найбільше прислів’їв і 
приказок про воду. Оцінюється швидкість, кількість та правильність відповідей.  

3. Станція  «Художня». Потрібно намалювати малюнок на тематику квесту. 
Оцінюється креативність та відповідність малюнку до теми.  
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4. Станція «Відгадайка». Кожна команда має назвати найбільше загадок про 
воду й задати їх іншій команді. Оцінюється кількість названих і відгаданих 
загадок. 

5. Станція «Збережемо воду разом», де потрібно скласти рекомендації щодо 
збереження водних ресурсів і їх раціонального використання. 

6. Станція «Туристична». Командам необхідно назвати якомога більше 

річок, морів і океанів. Оцінюється кількість правильних відповідей.  
7. Станція «Фотографічна». Потрібно, щоб команда зобразила води та 

сфотографувала певний стан. Оцінюється швидкість, креативність і відповідність. 
8. Станція «Музикальна», за умовами перебування на якій необхідно назвати 

та заспівати пісню про воду. Оцінюється, хто швидше назвав пісню.  
 
3. Підведення підсумків. «Воді була дана чарівна влада стати соком життя 

на Землі» (Леонардо да Вінчі). 

Вода є основою життя на Землі. Як говорив Бенджамін Франклін: «Ми 
пізнаємо цінність води, коли колодязь пересихає». Необхідно пам’ятати, що 
запаси якісної питної води з кожним роком зменшуються. Кожна людина має 
усвідомлювати значення води й раціонально її використовувати, адже від якості 
водних ресурсів залежить стан нашого здоров’я, тому збереження води – це 
відповідальність кожного з нас! 

 
4.Оголошення результатів та нагородження команд. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


