
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Трутень Аліни Вікторівни на тему:  

«Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів  

студентів аграрних закладів вищої освіти», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»  

та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Загострення екологічних проблем, зменшення 

запасів якісної питної води, антропогенне навантаження та нераціональне використання 

водних ресурсів вимагають від аграрної освіти виховання нової генерації українських 

громадян. У зв’язку з цим, виникає потреба у підготовці фахівців, які будуть 

використовувати нові технології, що забезпечать підвищення ефективності функціонування 

аграрної галузі та будуть відповідальними до виконання своїх обов’язків. Саме тому 

аграрним закладам вищої освіти слід спрямувати освітній процес на виховання 

компетентного фахівця-аграрія в майбутній професійній діяльності. Виявлено, що проблема 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів розглядається лише в контексті 

ціннісного ставлення до природи. Тому дисертація є актуальним педагогічним 

дослідженням. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних 

вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0115U003561). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні  

та обґрунтуванні сутності поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів 

аграрних закладів вищої освіти»; розробленні методики та обґрунтуванні педагогічних умов 

виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти; розкритті критеріїв, показників і рівнів сформованості означеного явища; 

розробленні анкети для визначення рівня вихованості ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджено педагогічним експериментом,  

у якому взяли участь 432 студенти аграрних закладів вищої освіти (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Полтавська державна аграрна 



академія, Уманський національний університет садівництва). Результати дослідження 

впроваджено в освітній процес вищезазначених аграрних закладів вищої освіти. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше визначено сутність 

поняття «ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти» 

(інтегративне особистісне утворення, що передбачає зв’язок студента аграрного закладу 

вищої освіти з водними ресурсами, що характеризується усвідомленням їх значимості  

та виявляється в екологобезпечному використанні водних ресурсів); визначено критерії 

вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої 

освіти (мотиваційний, когнітивнй, емоційно-ціннісний, діяльнісний), відповідні їм показники 

(інтерес до водних ресурсів та до інноваційних технологій в 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 збереження водних ресурсів та відстоювання  

своїх прав і своєї громадської позиції; участь у заходах, присвячених водним ресурсам)  

та рівнями (високий, середній, низький); обґрунтовано педагогічні умови виховання 

ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти (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 та діяльності природоохоронних громадських організацій); розроблено  

та експериментально перевірено методику виховання ціннісного ставлення до водних 

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Уточнено сутність понять «цінність» та «ціннісне ставлення». 

Набули подальшого розвитку форми та методи виховання ціннісного ставлення 

водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

у розробленні та впровадженні методики виховання ціннісного ставлення до водних  

ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти; впровадженні інструментарію 

діагностики рівнів вихованості ціннісного ставлення до водних ресурсів; можливості 

застосування наукових положень і висновків дослідження у практичній діяльності в процесі 

викладання дисциплін в аграрних закладах вищої освіти. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертації викладено в 16 наукових працях, з яких 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  



яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, 10 тез наукових доповідей. 
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де прослідковується життєрадісне та емоційне почуття до природи, а також віршів 



«Ліс», «Розмова», ідея яких полягає у збереженні природи для щастя сучасного  

та майбутніх поколінь). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження апробовано на: Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій до 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури» (м. Київ, 2017 р.);  

IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми  

наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій 

інформаційного суспільства» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» 
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науково-практичній конференції «Українська дипломатія в добу національно-визвольних 

змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний  

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Пантелеймон Куліш – громадянин, 

науковець, перекладач» (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

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

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

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Трутень Аліни 

Вікторівни на тему: «Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 

закладів вищої освіти» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено 

конкретне наукове завдання в теорії і методиці виховання, що має важливе значення  

для освіти. 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Трутень Аліни 

Вікторівни дисертація на тему: «Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів 

студентів аграрних закладів вищої освіти» рекомендується для подання до розгляду 



 


