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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. В останні десятиліття людська 

цивілізація існує в умовах планетарної екологічної кризи, серед основних 

причин якої слід назвати усвідомлення людиною своєї переваги над природою і 

протиставлення себе їй, несформованість умінь і навичок екологічної діяльності 

та екологічно обґрунтованої поведінки; недостатній рівень екологічної 

культури суспільства. Можливість збереження природного середовища існує 

лише за умови зміни ставлення людини і до навколишнього середовища, і до 

своєї природи, прийняття людиною відповідальності за розвиток самої себе, 

планети, природи загалом. 

Лісове і садово-паркове господарство є галуззю інтенсивного природо-

користування, де широко використовуються природні ресурси (земельні, водні, 

лісові та агрокліматичні). У зв’язку з цим формування екологічної культури в 

студентів природничих (аграрних) спеціальностей університету, яким у 

майбутній професійній діяльності належить працювати в природному 

середовищі, є актуальним та невід’ємним компонентом вищої освіти. 

У контексті глобальних екологічних проблем одним із завдань системи 

вищої освіти постає формування екологічно культурної особистості, здатної 

розуміти і реалізовувати ідеї сталого розвитку суспільства та забезпечувати 

своєю діяльністю умови їхньої реалізації. 

Формуванню екологічної культури, що спирається на екологічну етику, 

збереження природи як неперехідної цінності в системі цінностей фахівця, чия 

професійна діяльність безпосередньо пов’язана з природним середовищем, 

зокрема фахівців у галузі лісового і садово-паркового господарства, у сучасних 

наукових дослідженнях не приділено належної уваги, тому існує потреба у 

використанні потенціалу практико зорієнтованої діяльності студентів для 

формування екологічної культури у вишах. 

Підґрунтям для розв’язання цього завдання є теоретико-методологічні 

основи екосоціального буття людства, аксіологічний вимір проблем взаємодії 

Людини та Природи, які закладено в студіях В. Вернадського, М. Федорова, 

К. Ціолковського, О. Чижевського та ін. 

Філософські засади проблем екології та екологічної освіти обґрунтовано 

в працях таких учених, як: О. Андреєв, М. Бердяєв, М. Гладкий, М. Дробноход, 

О. Задубрівська, К. Карпенко, М. Кисельов, В. Крисаченко, М. Моїсєєв, 

А. Самодрин, В. Соловйов, М. Хилько, О. Яницький та ін. 

Концептуальні основи екологічної освіти розкрито в розвідках таких 

науковців, як С. Дерябо, В. Ільченко, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, С. Сапожников, 
С. Совгіра, Г. Тарасенко, В. Червонецький, В. Ясвін та ін. 

Розв’язання проблеми екологічної освіти з позиції компетентнісного 

підходу репрезентовано в дослідженнях Ю. Гришаєвої, М. Колесник, Н. Луцан, 

Г. Папуткової, О. Перфілової, О. Рогової, Н. Стрижак та ін. 
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Безпосередньо розвиток екологічної культури особистості вивчали 

Г. Глухова, Н. Єфіменко, І. Звєрев, О. Калініна, Л. Коробчук, Л. Курняк, 

О. Матеюк, Л. Моїсєєва, Ю. Швалб та ін. 

У дисертаційних роботах останніх років висвітлено низку питань, 

дотичних до проблем дослідження, зокрема: розвиток екологічної культури 

студентів природничо-географічного факультету в закладах вищої освіти 

(Н. Грейда); система формування складників екологічної культури студентів 

засобами туристсько-краєзнавчої діяльності (Т. Вайда); формування екологічної 

культури майбутніх інженерів гірничого профілю (С. Зелінська); особливості 

формування екологічної культури студентів-аграрників (Н. Негруца); розвиток 

екологічної компетентності техніків лісового господарства в лісотехнічних 

коледжах (Н. Стрижак); підготовка фахівців педагогічного профілю до форму-

вання екологічної культури, екологічного світогляду, екологічного виховання 

дітей та молоді (Т. Анісімова, Н. Казанішена, Н. Немченко, Т. Нінова). 

Попри зазначені вагомі теоретичні та практичні розробки, недостатньо 

вивченими дотепер лишаються питання розвитку екологічної культури фахів-

ців, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана з природним середо-

вищем, зокрема фахівців у галузі лісового і садово-паркового господарства. 

Аналіз теорії і практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

протиріччя між: традиційним антропоцентричним підходом до екологічних 

проблем і сучасним екоцентричним підходом, що відображає гуманістичні 

принципи екологічної освіти; потребами суспільства у фахівцях лісового і 

садово-паркового господарства з високим рівнем сформованості екологічної 

культури та недостатнім рівнем її сформованості в бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства; необхідністю формування екологічної культури 

студентів – майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства та 

відсутністю педагогічної системи її формування в університетській освіті. 

Аналіз наукових джерел з питань екологічної освіти, професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, 

актуальність проблеми і її недостатня теоретична й методична розробленість 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи – „Розвиток екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі 

фахової підготовки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” в межах 

комплексної теми „Якість сучасної освіти: теорія, моніторинг, технології” 
(державний реєстраційний номер 0117U002854). Тему затверджено Вченою 

радою ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 19.12. 2015 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових 
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досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 

26.09.2017 р.) 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства. 

Предмет дослідження – педагогічна система розвитку екологічної 

культури майбутнього бакалавра лісового і садово-паркового господарства в 

процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, змістовно розробити та 

експериментально перевірити ефективність педагогічної системи розвитку 

екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового 

господарства в процесі фахової підготовки. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 

2. Теоретично обґрунтувати педагогічну систему розвитку екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в 

процесі фахової підготовки. 

3. Діагностувати сучасний стан сформованості екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 

4. Змістовно розробити педагогічну систему розвитку екологічної 

культури студентів і схарактеризувати її компоненти. 

5. Упровадити та експериментально перевірити ефективність 

педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: концепту-

альні ідеї філософії освіти (В. Андрющенко, Б. Гершунський, В. Краєвський, 

В. Кремень, Б. Коротяєв, В. Курило, С. Савченко), зокрема професійної підго-

товки (С. Батишев, В. Безрукова, С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 

О. Новиков); фундаментальні положення загальної теорії систем (П. Анохін, 

В. Афанасьєв, І. Блауберг, М. Каган, В. Садовський, Е. Юдін) та основні 

принципи моделювання педагогічних систем (В. Безпалько, О. Дахін, В. Доку-

чаєва, Н. Кузьміна, С. Харченко); наукові засади компетентнісного (В. Байден-

ко, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Локшина, А. Маркова, О. Овчарук, А. Хуторськой), 

культурологічного (Є. Бондаревська, Н. Крилова, В. Розін), особистісно зорієн-

тованого (Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, С. Подмазін, В. Сєриков, 

М. Чобітько) підходів; філософські концепції взаємодії людини та природи 

(В. Вернадський, М. Дробноход, М. Кисельов, В. Крисаченко, М. Моїсєєв, 
М. Реймерс, М. Хилько); теоретико-методичні засади екологічної педагогіки і 

психології (О. Вернік, О. Гагарін, С. Глазачев, С. Дерябо, О. Дорошко, 

А. Захлєбний, І. Звєрев, В. Моляко, В. Панов, Ю. Швалб, С. Шмалєй, В. Ясвін); 

теорія і практика екологічної освіти, екологічного виховання та формування 
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екологічної культури у ЗВО (Н. Адаменко, В. Бабіч, П. Бачинський, 
Г. Білявський, Л. Вороніна, Н. Назарова, Л. Некос, Г. Пустовіт, Т. Кузнецова, 

Г. Тарасенко); теоретико-методичні основи професійної підготовки фахівців 

лісового та садово-паркового господарства (М. Голубець, М. Горшенін, 

Г. Криницький, С. Миклуш, П. Погребняк); сучасні форми, методи та технології 

організації освітнього процесу у вишах (А. Алексюк, Н. Волкова, С. Вітвицька, 

І. Дичківська, О. Дубасенюк, О. Коржуєв, О. Кучерявий, В. Попков, С. Сисоєва, 

С. Савченко, С. Харченко, Д. Чернілевський, С. Шехавцова). 

Для реалізації мети, розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація 

філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури, 

нормативно-правових документів з метою визначення теоретичних засад 

дослідження, виявлення стану розробленості проблеми формування екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства; 

порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація для розкриття сутності 

та структури екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства; обґрунтування та моделювання для розробки 

педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства; прогнозування з метою 

вдосконалення та окреслення перспектив розвитку впровадженої системи; 

емпіричні – діагностичні методи (бесіди, спостереження, тестування, експертна 

оцінка, вивчення документації) для аналізу стану розвиненості екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства; 

педагогічний експеримент для доведення ефективності розробленої системи; 

методи математичної статистики – для обробки, визначення статистичної 

значущості отриманих у ході експерименту результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), Мелітопольського державного педагогіч-

ного університету імені Богдана Хмельницького, Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. На різних етапах 

педагогічного експерименту було задіяно 170 студентів, 12 викладачів ЗВО. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше: 

розроблено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічну 

систему розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства, зміст якої відображає специфіку професійної 

діяльності фахівців цієї галузі, характеризується такими суттєвими ознаками, як 

цілісність, емерджентність, цілеспрямованість, доцільність, структурність, 

ієрархічність, динамічність, відкритість, рівновага, стійкість, надійність, 

синергетичність, життєздатність, концептуальність; містить взаємопов’язані 

структурні блоки (цільовий, змістовний, технологічний, суб’єктний, об’єктний), 
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що утворюють керовану цілісність, об’єднану спільною метою функціонування 

та спрямовану на формування готовності до свідомої, ініціативної та 

відповідальної екологічно зорієнтованої діяльності щодо охорони, збереження 

природних лісових та садово-паркових екосистем; удосконалено зміст, форми і 

методи розвитку в студентів екологічної культури з урахуванням специфіки 

майбутньої професії на основі застосування педагогічних технологій та 

інтеграції екологічних знань у зміст фахових дисциплін; подальшого розвитку 

набули наукові уявлення про розвиток екологічної культури особистості 

шляхом екологізації професійної підготовки студентів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їхній достатній 

готовності до використання в навчально-виховному процесі вишів шляхом 

розробки педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, упровадження якої 

забезпечувалося: викладанням спецкурсу „Екологічні аспекти професійної 

діяльності фахівця лісового і садово-паркового господарства”, складанням 

комплексу творчих завдань екологічної спрямованості для навчальних, 

виробничих практик, навчально-методичних матеріалів для практичних занять 

з фахових дисциплін (Інтегрований захист лісових і садово-паркових 

насаджень, Дендрологія, Лісознавство та ін.), банку проблемно-професійних 

ситуацій екологічної спрямованості для включення в заняття з використанням 

інноваційних освітніх технологій (дискусії, „мозкова атака”, кейс-метод, 

ситуаційно-рольові ігри, робота в малих групах тощо), методичних 

рекомендацій з екологічної роботи з учнівською молоддю. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі 

професійної підготовки фахівців різних природничих, сільськогосподарських 

спеціальностей (хімія, біологія, агрономія тощо), науково-педагогічній 

підготовці магістрантів та самоосвітній діяльності студентів вишів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка 

про впровадження № 1/549 від 07.05.2018 ), Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка про 

впровадження № 01-28/759 від 07.05.2018), Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова (довідка про 

впровадження № 1185 від 24.05.2018). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 
співавторстві, полягає в розкритті еколого-виховного потенціалу ботанічного 

матеріалу регіонального характеру для формування в студентів аксіологічного 
компонента екологічної культури; характеристиці видів рослин Луганської 

області, що потребують охорони; визначенні ролі антропогенного тиску на 

популяції рідкісних рослин, що підлягають охороні задля розвитку інтересу в 
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майбутніх фахівців лісового і садово-паркового господарства до екологічно 

зорієнтованої діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях 

на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – Нові 

нетрадиційні рослини і перспективи їх використання (Москва, 2001), Вища 

освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору 

(Київ, 2017), Dny vědy-2018, XIV Mezinár. vĕdecko-prakt. кonf. (Praha, 2018); 

Всеукраїнських: Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, 

проблеми, перспективи (Хмельницький, 2017), Управління соціально-

економічними трансформаціями у сучасному місті (Київ, 2018); Тенденції 

розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на сході України (Старобільськ, 

2017), Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та 

індикатори (Старобільськ, 2017), Фальцфейнівські читання (Херсон, 2001); на 

засіданнях кафедри педагогіки, кафедри садово-паркового господарства та 

екології; щорічних наукових конференціях викладачів, аспірантів, магістрантів 

(2015 – 2018 рр.) ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладено в 11 наукових публікаціях (8 одноосібних), з них 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному періодичному науковому 

виданні, 5 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (244 найменування, з них 5 іноземною мовою), 10 

додатків на 50 сторінках. Дисертація містить 37 таблиць та 10 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, висвітлено теоретико-методологічні засади, методи 

дослідження, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

наведено дані про їх апробацію й упровадження.  

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади дослідження” – 

викладено теоретичне узагальнення наукової проблеми розвитку екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у ЗВО 

в процесі фахової підготовки; теоретично обґрунтовано педагогічну систему 
розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства; наведено результати діагностики сформованості 

вихідного рівня екологічної культури в студентів. 
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Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дав підстави 

констатувати, що процес розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки є 

недостатньо вивченим, багатогранним, полісемантичним, а тому потребує 

міждисциплінарного підходу до його розробки. Виходячи з цього, було 

виокремлено три основні напрями його теоретичної і практичної розробки. 

Відповідно до першого напряму за результатами аналізу 

загальнотеоретичних підходів до екологічної освіти у філософському 

(М. Бердяєв, В. Вернадський, Т. Гардащук та ін.), психологічному (М. Вересов, 

Г. Глухова та ін.) і педагогічному аспектах (Л. Звягіна, Г. Пустовіт, Ю. Юсфін 

та ін.) виявлено розмаїття трактування ключових понять – „екологічна освіта”, 

„екологічне виховання”, „екологічний світогляд”, „екологічна свідомість”, 

„екологічна особистість”, „екологічна етика” тощо. 

Визначено концептуальні наукові положення досліджуваної проблеми, 

зокрема: ідеї антропокосмитів про еволюцію біосфери в ноосферу 

(В. Вернадський, М. Федоров, А. Чижевський, К. Ціолковський); ідеї 

фундаторів цивілізаційного підходу про ставлення до природи (М. Бердяєв, 

В. Соловйов); погляди сучасних українських філософів, що ґрунтуються на 

глибокому розумінні взаємозв’язку всього живого на Землі, включеності 

людини в цей взаємозв’язок (О. Андреєв, Т. Гардащук, М. Гладкий, 

М. Кисельов, В. Надурак); положення екологічної психології щодо 

екоцентричного типу екологічної свідомості сучасної людини (С. Глазачев, 

Ю. Швалб, С. Шмалєй) та екосоціології (інвайроментальної соціології), 

предметом якої є вивчення взаємодії людського суспільства з природним 

середовищем і формування загальної теорії збалансованої взаємодії суспільства 

і природи (Г. Бачинський, М. Назарук, О. Салтовський; Р. Данлеп, 

А. Дренгстон, У. Кеттон, А. Шнайберг).  

Другий напрям репрезентує дослідження, присвячені формуванню 

екологічної компетентності майбутніх фахівців, що зумовлено широким 

застосуванням у наукових розвідках компетентнісного підходу, зокрема і до 

проблем екологічної освіти. За результатами аналізу встановлено, що 

дослідники виходять із того, що екологічна компетентність становить 

професійно-особистісне утворення суб’єкта еколого-педагогічної діяльності, 

яке формується в процесі прямого й непрямого освітнього впливу та 

виявляється як здатність майбутнього фахівця розв’язувати завдання 

екологічного виховання. При цьому структура екологічної компетентності не 

однозначна й тісно переплітається зі структурою екологічної культури фахівця 

(Ю. Гришаєва, Г. Папуткова, О. Рогова, О. Перфілова, Н. Стрижак, С. Совгіра). 

Третій напрям присвячено безпосередньо дослідженню феномену 

екологічної культури. Головний акцент науковцями зроблено і власне на 
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проблемах розвитку екологічної культури майбутніх фахівців, і на виявленні її 

суттєвих характеристик та структури. 

Дефініційний аналіз засвідчив, що в сучасних наукових дослідженнях 

представлено різні трактування поняття „екологічна культура”, яку 

розглядають як: цілісне особистісне утворення, що характеризується 

сформованим ціннісно-мотиваційним ставленням до навколишньої дійсності та 

людства, високим рівнем оволодіння системою екологічних знань, способами 

творчої екологічної діяльності (Н. Єфіменко); якість особистості фахівця, якому 

притаманна готовність до прийняття виважених екологічно-управлінських 

рішень і відповідальність за наслідки їхнього прийняття (О. Колупаєва); етап і 

складова частина розвитку загальносвітової культури, яка характеризується 

глибоким усвідомленням людиною себе як частини природного середовища і 

як суб’єкта, відповідального перед собою, перед нинішніми й майбутніми 

поколіннями (Т. Якимович). 

За результатами аналізу наукових праць, присвячених проблемам 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового 

господарства (М. Голубець, Г. Криницький, С. Миклуш Н. Стрижак, 

В. Яковлєва), розкрито екологічні аспекти в змісті окремих навчальних 

дисциплін; схарактеризовано форми та методи екологічної освіти, формування 

екологічного світогляду фахівців зазначеного профілю.  

Узагальнення різних підходів науковців до трактування ключового 

поняття дослідження (І. Звєрев, Н. Єфіменко, В. Крисаченко, О. Матеюк, 

С. Сапожников, К. Стецюк та ін.), урахування особливостей професійної 

діяльності фахівців лісового і садово-паркового господарства, виокремленння її 

природоохоронних аспектів дало підстави для визначення екологічної культури 
майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства як 

інтегративного особистісного утворення, яке включає систему екологічних 

знань і переконань, ціннісних орієнтацій на етичні принципи взаємодії з 

природою, які відображають специфіку професійних обов’язків фахівців і 

визначають готовність до свідомої, ініціативної й відповідальної екологічно 

зорієнтованої діяльності щодо охорони, збереження природних систем та 

залучення до цього учнівської молоді.  

Розкриття сутності та змісту базового поняття дисертаційної роботи 

здійснено через характеристику її структурних компонентів. Проведений ана-

ліз засвідчив складну структуру екологічної культури. До основних компо-

нентів екологічної культури дослідники відносять: систему індивідуальних 

морально-етичних норм, поглядів, установок, цілей і цінностей, що стосуються 

відносин у системі „Людина – Довкілля” і реалізуються через екологічну 

свідомість (Ю. Швалб); потреби, мотиви, спеціальні знання, уміння й навички, 

здатність до рефлексії і професійного самовдосконалення (Г. Глухова); 

екологічне ставлення, екологічну діяльність, екологічні почуття (Л. Моїсеєва); 
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ціннісно-мотиваційне ставлення до навколишньої дійсності та людства, систему 

екологічних знань, способи творчої екологічної діяльності (Н. Єфіменко). 

З урахуванням зазначених вище підходів визначено структуру 

екологічної культури майбутнього бакалавра лісового і садово-паркового 

господарства, яка віддзеркалює особливості професійної діяльності фахівця 

зазначеного профілю й містить такі компоненти: когнітивний, світоглядний, 

аксіологічний. Когнітивний компонент репрезентує сукупність екологічних і 

екологічно зорієнтованих знань і вмінь, які базуються на концепції 

екогуманітарної освітньої парадигми, припускають обов’язкове й необхідне 

сприйняття особистістю цілісної, глобальної екосистеми планети Земля і 

визначення адекватної ролі та відповідальності в ній людини. Сутність 

світоглядного компонента екологічної культури полягає у сформованості в 

майбутнього фахівця поглядів і переконань щодо взаємодії людини і природи, 

провідну роль у формуванні яких має залучення студентів до різних видів 

природничо зорієнтованої (природоохоронної) діяльності, максимально 

різноманітної за формами організації й різної за цільовою спрямованістю. 

Аксіологічний компонент екологічної культури передбачає сформованість 

системи екологічних цінностей (загальнолюдські, соціоприродні, екологічно-

моральні, екологічно-гуманістичні, екологічно-естетичні, особистісні 

екологічно зорієнтовані та ін.). 

Проведений аналіз сутності та структури процесу розвитку екологічної 

культури майбутніх фахівців у вишах засвідчив, що він має складний, 

міждисциплінарний, комплексний характер і об’єктивно розглядається 

більшістю дослідників з позиції системного підходу (А. Авер’янов, П. Анохін, 

В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Загвязинський, Т. Ільїна, М. Каган, 

В. Сагатовський, В. Садовський, А. Уйомов, Е. Юдін та ін.), під яким 

розуміється спосіб наукового пізнання та практичного освоєння 

складноорганізованих об’єктів, при якому на перше місце поставлено аналіз не 

окремих складових частин об’єкта, а його характеристики як цілого, розкриття 

механізмів, що забезпечують цілісність об’єкта. Використання системного 

підходу щодо екологічної освіти припускає дослідження педагогічної системи в 

поєднанні її двох взаємопов’язаних складників – соціального та педагогічного. 

Узагальнення поглядів науковців дозволяє визначитися з одним із 

ключових понять – „педагогічна система”. Виявлено широке розмаїття 

визначень педагогічної системи в науковому обігу, серед наукових підходів, які 

сформовані до сьогодні і які склали інтерес у контексті нашої роботи. Ми 

виділили слідом за іншими дослідниками такі: множина взаємопов’язаних 
структурних і функційних компонентів, що підпорядковані цілям виховання, 

освіти й навчання молодого покоління та дорослих людей (Н. Кузьміна); 

система наукових тверджень, яка трактує та координує для певної мети основні 

педагогічні чинники (педагог, учень, дидактичний матеріал) та встановлює 
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їхню дотичність до суспільного середовища (Я. Мамонтов); сукупність 

взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення 

організованого, цілеспрямованого і навмисного педагогічного впливу на 

формування особистості із заданими якостями (В. Безпалько). 

Обґрунтування педагогічної системи розвитку екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства передбачало 

врахування особливостей їхньої професійної діяльності, що належить до 

професій типу „Людина – Природа”. Це зумовило акцентування уваги саме на 

формуванні в зазначеної категорії фахівців професійно зорієнтованих 

екологічних знань, поглядів і переконань, готовності до екологічно-професійної 

діяльності, необхідних для глибокого усвідомлення відповідальності за 

збереження навколишнього середовища, набуття досвіду з охорони й 

відновлення природних ресурсів. 

З метою виявлення рівня сформованості екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства визначено її критерії та 

відповідні показники, що кореспондуються з компонентами зазначеного виду 

культури та враховують її сутнісні ознаки й характеристики: когнітивний 

(наявність системи знань про біосферу, екосферу, ноосферу і людину як їхню 

частину, усвідомлення необхідності їхнього усталеного розвитку; сутність і 

прояви глобальної екологічної кризи та шляхи її подолання; роль і місце живої 

природи (лісів, садів і парків) у цілісній екосистемі, що дозволяє оволодіти 

способами прийняття обґрунтованих екологічно зорієнтованих рішень); 

світоглядно-аксіологічний (відображає екологоцентричні переконання і погляди 

на відносини людини й навколишнього середовища, характеризує ступінь 

емоційно-ціннісного ставлення до природи, екологічних проблем, своєї 

професії тощо); діяльнісно-практичний (характеризує ступінь усвідомлення 

суспільної та особистісної значущості екологічно зорієнтованої професійної 

діяльності, сформованості готовності до громадської екологічної діяльності, 

залучення дітей та молоді до цієї роботи; володіння досягненнями практичного 

досвіду природоохоронної діяльності; використання активних форм і методів 

екологічно зорієнтованої діяльності). Відповідно встановлено рівні 

сформованості екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства – високий, середній, низький. 

Застосування на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

комплексу діагностичних методик, аналіз навчально-методичного забезпечення 

та чинної практики професійної підготовки майбутніх фахівців лісового та 

садово-паркового господарства в контексті вирішення проблем екологічної 
освіти дозволило зробити висновок, що значна кількість респондентів має 

низький рівень (64,2% – ЕГ; 61,4% – КГ) сформованості екологічної культури 

за всіма показниками. Це стало переконливим свідченням необхідності 

наукового обґрунтування, розробки та впровадження педагогічної системи 
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розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства в процесі їхньої фахової підготовки. 

У другому розділі – „Розробка й упровадження педагогічної системи 

розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-
паркового господарства в процесі фахової підготовки” – представлено 

розгорнуту характеристику блоків педагогічної системи, зокрема мети 

формування окремих компонентів екологічної культури, змісту, педагогічних 

технологій розвитку екологічної культури та опис професійних портретів 

учасників освітнього процесу – викладачів (суб’єкта) і здобувачів освіти 

(об’єкта); висвітлено перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи.  

В основу процесу розробки педагогічної системи розвитку екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства 

покладено низку концептуальних ідей та положень. 

Цю систему розвитку екологічної культури представлено як цілісну 

педагогічну систему, спрямовану на конкретний педагогічний результат, 

упорядковану за певними ознаками множинність взаємопов’язаних блоків, що 

утворюють керовану цілісність, об’єднану спільною метою функціонування; 

структурними блоками системи виокремлено: цільовий, змістовний, 

технологічний, суб’єктний, об’єктний; основними ознаками педагогічної 

системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства визначено: цілісність, емерджентність, 

цілеспрямованість, доцільність, структурність, ієрархічність, динамічність, 

відкритість, рівновагу, стійкість, надійність, синергетичність, життєздатність, 

концептуальність; її репрезентовано як поєднання двох взаємопов’язаних 

складників – соціального та педагогічного. 

Процес розробки педагогічної системи передбачав конкретизацію 

загальної мети формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового 

і садово-паркового господарства щодо її компонентів. Так, мета формування 

когнітивного компонента полягала в досягненні майбутніми бакалаврами 

готовності до екологічно зорієнтованої діяльності, що базується на знаннях 

способів соціоприродного розвитку суспільства, які забезпечують збереження і 

покращення навколишнього середовища, гармонізацію відносин людини з 

природою, свідомий вибір і поведінку на користь „екожиття”, любові до 

природи, усвідомлення свого місця в природі. 

Визначено, що мета розвитку світоглядного компонента екологічної 

культури студентів спрямовувалася на формування готовності майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства до здійснення екологічно 
зорієнтованої професійної діяльності, що ґрунтується на стійкій системі 

поглядів і переконань у самоцінності навколишньої живої природи і планети 

загалом та відповідальності за її збереження. 
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Доведено, що метою педагогічної системи формування аксіологічного 

компонента екологічної культури є досягнення готовності майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства до екологічно 

зорієнтованої діяльності, смисловим ядром якої є цінності, що в сукупності 

інтегрують еколого-моральні, еколого-гуманістичні й еколого-естетичні 

принципи взаємодії людини і природи. 

Розробка змістового блоку педагогічної системи формування екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового та садово-пакового господарства 
забезпечувалася шляхом оновлення та модернізації змісту фахових дисциплін 

завдяки зміні антропоцентричного на екологоцентричний підхід у навчанні, що 

сприяло розвитку екологічної культури як метапредметного результату фахової 

підготовки. Навчальний матеріал дисциплін вибудовувався так, щоб суттєво 

впливати на формування когнітивного і світоглядного компонентів екологічної 

культури, виховувати стійке переконання в тому, що саме природа є джерелом 

існування людини. Зміст вибіркових дисциплін було екологізовано за рахунок 

посилення їхньої практичної спрямованості і зв’язку з професійною діяльністю 

фахівців. Навчальний матеріал збагачувався інформацією, спрямованою на 

вдосконалення екологічної підготовки та посилення їхньої еколого-виховної 

функції. Екологічно зорієнтований характер фахової підготовки майбутніх 

бакалаврів було підсилено розробкою спецкурсу „Екологічні аспекти 

професійної діяльності фахівця лісового і садово-паркового господарства”, 

безпосередньо спрямованого на розвиток у студентів екологічної культури. 

В основу розробки технологічного компонента педагогічної системи 

покладено педагогічну технологію розвитку екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, яку ми розуміємо як 

систему навчальних процедур і операцій взаємодії педагогів і студентів, що 

побудовано на пріоритеті творчої, пошукової діяльності над виконавською, 

репродуктивною з урахуванням професійної спрямованості, орієнтації на 

особистість студента, його інтереси й потреби в екологічно зорієнтованій 

діяльності. Провідними педагогічними технологіями визначаємо: технології 

проблемного навчання, зокрема лекції з розв’язанням проблемних ситуацій; 

технологію проектного навчання (розробка дослідницьких, пізнавальних, 

практико зорієнтованих проектів); технології інтерактивного навчання 

(дискусія, робота в малих групах, ігрове навчання тощо). Кожна із зазначених 

технологій була модифікована, виходячи з особливостей змісту навчання 

студентів у контексті формування в них екологічної культури. 

Суб’єкти (викладачі ЗВО) і об’єкти (студенти) представлено у вигляді 
характеристики професійно-педагогічного портрета, що віддзеркалює 

екологічні компетенції і вимоги до формування екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 
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Упровадження та експериментальна перевірка ефективності розробленої 

педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства здійснювалася в ході формувального 

експерименту протягом чотирьох років. 

На першому етапі (1 курс) у зміст таких дисциплін, як „Вступ до фаху”, 

„Екологія”, „Ботаніка”, та навчально-польових практик з ботаніки і з 

ґрунтознавства включено питання, пов’язані з природоохоронною діяльністю, 

засвоєння яких забезпечувало поглиблення наукових знань про способи 

соціоприродного розвитку суспільства і сприяло формуванню бережливого 

ставлення до навколишнього природного середовища, потреби в його 

збереженні та покращенні, усвідомлення свого місця в природі, тобто розвитку 

когнітивного і світоглядного компонентів екологічної культури.  

На другому етапі (2 курс) формувального експерименту у процесі 

вивчення таких дисциплін, як „Валеологія”, „Фізіологія рослин”, „Зоологія”, 

„Ґрунтознавство”, зміст було закцентовано на екологічних складниках, зокрема: 

до основних тем додано питання, які розкривають антропогенний вплив на 

рослини, тварини, людину, ґрунти; про необхідність охорони рослин, тварин і 

раціонального використання ґрунтів. Під час навчально-польової 

дендрологічної практики на основі аналізу конкретних екологічних ситуацій 

моделювалися професійні дії, заходи щодо їхнього вирішення, а при виконанні 

творчих завдань закріплювалися екологічні знання й уявлення про значення 

деревної рослинності для людини й навколишнього середовища. 

Третій етап (3 курс), під час якого студенти вивчали фахові дисципліни 

(„Інтегрований захист лісових і садово-паркових насаджень”, „Дендрологія”, 

„Лісознавство”, „Квітникарство”, „Газони”, „Декоративна дендрологія”), 

завершувався навчально-польовими практиками з „Квітникарства”, з 

„Інтегрованого захисту насаджень”. Реалізація скорегованого змісту 

навчального матеріалу забезпечувалася шляхом використання технологій 

проектного, інтерактивного, проблемного навчання, зокрема: планування  і 

організація навчально-пізнавальних екскурсій до лісових господарств регіону, 

створення пізнавального проекту „Лісопатологічний моніторинг” та 

дослідницького проекту „Комплексна оцінка екологічного стану зеленої зони 

міста”; виконання творчих завдань: „Вплив лісів на навколишній простір”, 

„Ліси рідного краю”; презентація флористичних композицій „Сукні із квітів”, 

„Квіти навколо нас”, „Квіти в моїй оселі”). 

Реалізація четвертого етапу (4 курс) формувального експерименту 

включала розробку й упровадження спецкурсу „Екологічні аспекти професійної 
діяльності фахівця лісового і садово-паркового господарства”. Програма 

спецкурсу складалася з трьох змістових модулів – „Теоретико-методологічні 

аспекти екологічної освіти”, „Екологічна культура особистості”, „Екологічно 

зорієнтована діяльність майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового 
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господарства”, що включали теми: „Екологічна освіта як провідний чинник 

реалізації концепції сталого розвитку”, „Екологічна діяльність як умова 

розвитку екологічної культури фахівця”, „Методика екологічно зорієнтованої 

професійної діяльності” та ін. 

Під час упровадження спецкурсу студенти виконували дослідницькі 

завдання, спрямовані на формування знань і вмінь організації екологічно 

зорієнтованої діяльності. Розроблений навчально-методичний комплекс містив 

робочу програму, практикум, завдання для підсумкового контролю, тексти 

лекцій, завдання для самостійної роботи. Провідними технологіями визначено: 

лекції з проблемним навчанням й акцентом на діалогічну взаємодію та 

стимулювання активності студентів (лекції-бесіди, лекції-дискусії, проблемні 

лекції, лекції-аналіз конкретних ситуацій); технологію проблемного навчання 

(вирішення проблемного завдання або питання, розбір конкретних виробничих 

ситуацій, ситуаційна задача або вправа); технологію проективного навчання 

(розробка дослідницьких, пізнавальних, практико зорієнтованих проектів). 

У процесі дослідно-експериментальної роботи відстежено динаміку рівня 

розвиненості екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства експериментальної групи (ЕГ) та контрольної групи 

(КГ) до і після впровадження розробленої педагогічної системи. Результати 

представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Оцінка ефективності педагогічної системи розвитку екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в межах 

формувального та констатувального експериментів 

 

№ 

 

Критерії 

 

 

 

Гру

пи 

 

 

Рівні розвитку, % 

 

Низький 

 

Середній 

 

Високий 

до після до після по після 

1 Когнітивний 

 

КГ 39,6 28,1 49,5 63,3 10,9 8,6 

ЕГ 38,4 16,9 50,0 57,3 11,6 25,8 

2 Світоглядно-

аксіологічний 

КГ 37,1 33,7 55,5 53,5 7,4 12,8 

ЕГ 36,7 11,8 56,1 60,0 7,2 28,2 

3 Діяльнісно-

практичний 

КГ 37,6 23,3 55,3 65,4 7,1 11,3 

ЕГ 37,7 15,1 55,3 60,7 7,0 24,2 

Загальний рівень КГ 38,1 28,4 53,4 60,4 8,5 11,2 

ЕГ 37,6 14,5 53,8 59,4 8,6 26,1 
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Аналіз результатів експериментального впровадження педагогічної 

системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства під час фахової підготовки дозволив констатувати 

позитивні зрушення в ЕГ порівняно зі студентами КГ. Найбільш суттєве 

зростання рівнів розвиненості екологічної культури відбулося за світоглядно-

аксіологічним і діяльнісно-практичним критеріями. Достовірність отриманих 

результатів перевірялася за допомогою критерію Пірсона (методом χ²), що 

дозволило встановити статистично значущі результати експериментальної 

роботи. 

 

Результати дослідження дозволили сформулювати такі висновки: 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

актуальної наукової проблеми розвитку екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в процесі фахової 

підготовки, що визначається в розробці, обґрунтуванні та практичному 

впроваджені педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 

1. Аналіз стану розробленості проблеми розвитку екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства показав, що 

вона має складний міждисциплінарний характер й об’єднує знання різних 

наукових галузей, які висвітлюють філософські, екологічні, психологічні й 

педагогічні аспекти.  

Проведене дослідження ґрунтується на ідеях антропокосмитів про 

еволюцію біосфери в ноосферу; прибічників цивілізаційного підходу про 

ставлення до природи, у якому людина користується своєю перевагою над 

природою не тільки для свого, але й для її власного піднесення; поглядах 

сучасних українських філософів, що віддзеркалюють глибоке розуміння 

взаємозв’язку всього живого на Землі, включеності людини в цей 

взаємозв’язок; ідеї екологічної психології про екоцентричний тип екологічної 

свідомості. 

2. За результатами узагальнення різних підходів до трактування 

ключового поняття дослідження та з урахуванням особливостей професійної 

діяльності фахівців лісового та садово-паркового господарства виокремлено її 

природоохоронні аспекти, визначено екологічну культуру майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства як інтегративне особистісне 

утворення, яке включає систему екологічних знань і переконань, ціннісних 

орієнтацій на етичні принципи взаємодії з природою, які відображають специ-
фіку професійних обов’язків фахівців і визначають готовність до свідомої, 

ініціативної і відповідальної екологічно зорієнтованої діяльності щодо охорони, 

збереження природних систем та залучення до цього учнівської молоді. Струк-
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туру екологічної культури майбутнього бакалавра лісового і садово-паркового 

господарства складають когнітивний, світоглядний, аксіологічний компоненти. 

3. У дисертації розроблено критерії та показники розвитку екологічної 

культури фахівців лісового та садово-паркового господарства (когнітивний, 

світоглядно-аксіологічний та діяльнісно-практичний) та відповідні рівні 

(високий, середній, низький). Констатувальний етап експериментальної роботи 

засвідчив значну кількість респондентів, що мають низький рівень (64,2% – ЕГ; 

61,4% – КГ) сформованості екологічної культури за всіма показниками. 

Установлено орієнтацію студентів на прагматичне, споживацьке ставлення 

щодо вирішення професійно-екологічних проблем у сфері лісового та садово-

паркового господарства.  

4. Розкрито сутнісні характеристики розробленої системи розвитку 

екологічної культури як цілісної педагогічної системи, спрямованої на 

конкретний педагогічний результат, упорядкованої множинності взаємо-

пов’язаних компонентів, що утворюють керовану цілісність, об’єднану 

спільною метою функціонування. 

Мета системи полягає в розвитку в майбутніх фахівців екологічної 

культури як інтегративного особистісного уявлення, яке включає систему 

екологічних знань і переконань, ціннісних орієнтацій на етичні принципи 

взаємодії з природою. Структурними блоками системи є: цільовий, змістовний, 

технологічний, суб’єктний, об’єктний; основними ознаками визначено: 

цілісність, емерджентність, цілеспрямованість, доцільність, структурність, 

ієрархічність, динамічність, відкритість, рівновагу, стійкість, надійність, 

синергетичність, життєздатність, концептуальність; її репрезентовано як 

поєднання двох взаємопов’язаних складників – соціального та педагогічного. 

Зміст системи включає когнітивний, світоглядний, аксіологічний компоненти. 

Педагогічна технологія розглядається як сукупність навчальних процедур і 

операцій взаємодії педагогів і студентів, яку побудовано на переважанні 

творчої, пошукової діяльності над виконавчою, репродуктивною з урахуванням 

професійної спрямованості, орієнтації на особистість студента, його інтереси та 

потреби, які адекватні майбутній екологічно зорієнтованій діяльності. 

5. Ефективність педагогічної системи розвитку екологічної культури 

фахівців лісового та садово-паркового господарства доведено поетапним 

упровадженням розробленої системи в процесі викладання таких дисциплін: 

„Вступ до фаху”, „Екологія”, „Ботаніка” та навчально-польових практик з 

ботаніки і ґрунтознавства, що пов’язані з природоохоронною діяльністю, 

засвоєнням наукових знань про способи соціоприродного розвитку суспільства; 
природничо зорієнтованих дисциплін „Валеологія”, „Фізіологія рослин”, 

„Зоологія”, „Ґрунтознавство”, зміст яких розкриває вплив антропогенних 

чинників на рослини, тварини, людину, ґрунти та необхідність охорони рослин, 

тварин і раціонального використання ґрунтів; фахових дисциплін 
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„Інтегрований захист лісових і садово-паркових насаджень”, „Дендрологія”, 

„Лісознавство”, „Квітникарство”, „Газони”, „Декоративна дендрологія” та 

навчально-польовими практиками з „Квітникарства”, з „Інтегрованого захисту 

насаджень”, що забезпечувалося застосуванням технологій проектного, 

інтерактивного та проблемного навчання.  

6. Результат експериментального дослідження педагогічної системи 

розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства під час фахової підготовки засвідчили позитивну 

динаміку показників екологічної культури зазначеної категорії фахівців. 

Виконана дисертаційна робота розкрила нові перспективи подальших 

досліджень в окресленому напрямі, зокрема, наукової розробки потребують 

питання підготовки до екологічно зорієнтованої діяльності в процесі пізнання, у 

роботі різноманітних екологічних організацій і рухів. Перспектива розробки 

визначених питань пов’язана також з подальшою актуалізацією сучасних 

екологічних проблем, їхнього впливу на життєдіяльність суспільства. 

 

Основні положення роботи викладено в таких публікаціях: 
1. Королецька Л. В. Формування екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства / Л. В. Королецька // Вісн. 

Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2017. – № 7(312). 

– С. 207 – 214. 

2. Королецька Л. В. Науково-педагогічні підходи дослідження 

екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового 

господарства / Л. В. Королецька // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : 

Педагогічні науки. – 2017. – № 8(313). – С. 132 – 138. 

3. Королецька Л. В. Наукове обґрунтування педагогічної системи 

формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства / Л. В. Королецька // Вісн. ун-ту імені Альфреда Нобеля. 

Сер. : Педагогіка і психологія  наук. журн. – 2017. –  2(14). – С. 170 – 174. 

4. Королецька Л. В. Науково-теоретичні засади розробки змістовного 

компоненту педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства / Л. В. Королецька // Освіта 

та педагогічна наука : наук. журн. – 2017.– № 2(167). – С. 51 – 59. 

5. Королецька Л. В. Компетентнісний підхід як наукова основа 

формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-

паркового господарства / Л. В. Королецька // European humanities studies: State and 

Society. – 2017. –  4(ІІ). – S. 106 –118. 
6. Королецька Л. В. Формування навчальної мотивації студентів до 

екологоорієнтовної діяльності / Л. В. Королецька // Професійна підготовка 

фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали ІІ 
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Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 – 27 жовт. 2017 року). – 

Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 22 – 24. 

7. Королецька Л. В. Професійний розвиток студентів в контексті 

формування екологічної культури / Л. В. Королецька // Управління соціально-

економічними трансформаціями у сучасному місті : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (Київ, 27 лют. 2018 року).– К. : КУБГ, 2018.– С. 31 – 34. 

8. Королецька Л. В. Технологія проектного навчання як ефектив-ний 

спосіб  розвитку екологічної культури майбутніх фахівців лісового і садово-

паркового господарства / Л. В. Королецька // Dny vědy – 2018 : materiály XIV 

Mezinár. vĕdecko-prakt. кonf. (Praha, 22 – 30 března 2018 r.) – Praha : Publishing 

House „Education and Science”, 2018. – Vol. 4 : Pedagogické vědy. – S. 32 – 34. 

9. Душинова Л. В. Использование дикорастущих растений природной 

флоры в озеленении / О. Н. Конопля, Л. В. Душинова // Новые и нетрадиционные 

растения и перспективы их использования : тр. IV Междунар. симпозиума. – М. : 

РУДН, 2001. – Т. 3. – С. 191 – 193. 

10.  Душинова Л. В. Сучасний стан та проблеми охорони степової 

рослинності Сходу України / М. І. Конопля, О. Н. Конопля, Л. В. Душинова // Зб. 

наук. пр. (Фальцфейнівські читання). – Херсон, 2001. – С. 75 – 77. 

11. Душинова Л. В. Еколого-фітоценотичні особливості степової 

рослинності Сходу України / Л. В. Душинова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту імені 

Тараса Шевченка. Сер. : Біологічні науки. – 2001. – № 6(38). – С. 24 – 28. 

 

Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової 
підготовки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 – Освіта / 

Педагогіка). – ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка”. – Старобільськ, 2018. 

Здійснено міждисциплінарний аналіз проблеми розвитку екологічної 

культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, 

визначено екологічні знання, переконання, ціннісні орієнтації, екологічно 

зорієнтована діяльність,  її суттєві характеристики, теоретично обґрунтовано 

педагогічну систему розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки, 

діагностовано сучасний стан сформованості екологічної культури майбутніх 

бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, змістовно розроблено 
педагогічну систему розвитку екологічної культури студентів і 

охарактеризовано її структурні блоки, упроваджено та експериментально 

перевірено ефективність педагогічної системи розвитку екологічної культури 

майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. 
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Королецкая Л. В. Развитие экологической культуры будущих 

бакалавров лесного и садово-паркового хозяйства в процессе 

профессиональной подготовки. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.04 „Теория и методика профессионального 

образования” (01 „Образование / Педагогика”). – ГУ „Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко” – Старобельск, 2018. 

В диссертационном исследовании приведены теоретическое обобщение 

и практическое решение научной проблемы развития экологической культуры 

будущих бакалавров лесного и садово-паркового хозяйства в процессе 

профессиональной подготовки. 

В ходе определения сути и содержания экологической культуры 

сформулировано понятие „экологическая культура бакалавров лесного и 

садово-паркового хозяйства” как интегративное личностное образование, 

включающее систему экологических знаний и убеждений, ценностных 

ориентаций на этические принципы взаимодействия с природой, которые 

определяют готовность к сознательной, инициативной и ответственной 

экологически ориентированной деятельности. 

В результате исследования была теоретически обоснована и разработана 

педагогическая система развития экологической культуры будущих бакалавров 

лесного и садово-паркового хозяйства, под которой понимается направленная 

на конкретный педагогический результат, упорядоченная по определенным 

признакам множество взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, 

образующих управляемую целостность, объединенную общей целью 

функционирования. В структуру педагогической системы включено пять 

основных блоков: целевой, содержательный, технологический, субъектный, 

объектный. 

Основной целью системы определено развитие у будущих специалистов 

экологической культуры, а содержание системы включает в себя когнитивный, 

мировоззренческий, аксиологический компоненты. В качестве ведущих 
педагогических технологий предложены и разработаны: технология чтения 

лекций с учетом требований проблемной ситуации; технология проектного 

обучения; диалоговая технология. 
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По результатам формирующего эксперимента установлена 

положительная динамика развития экологической культуры в 

экспериментальной группе. По сравнению с констатирующим этапом 

эксперимента все показатели по вышеназванным критериям значительно 

повысились в экспериментальной группе, в контрольной группе уровень 

развития показателей после эксперимента существенно не изменился, что 

является подтверждением эффективности разработанной и внедренной 

системы. 

Ключевые слова: экологическая культура, будущие бакалавры лесного и 

садово-паркового хозяйства, профессиональная подготовка, педагогическая 

система развития экологической культуры будущих бакалавров лесного и 

садово-паркового хозяйства, экологические знания, убеждения, ценностные 

ориентации, экологически ориентированная деятельность. 

 

Koroletska L. V. The development of ecological culture of future forestry 

and landscape gardening bachelors in the professional training process. – 

Qualification research paper as a manuscript. 

The thesis for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 

13.00.04 – Theory and Methodology of Professional Education (01 Education / 

Pedagogy). – Luhansk Taras Shevchenko National University. – Starobilsk, 2018. 

An interdisciplinary analysis of the problem of the development of ecological 

culture of future forestry and landscape gardening bachelors was made, ecological 

knowledge, beliefs, value orientations, ecologically oriented activity as its essential 

characteristics were defined, the pedagogical system of the development of ecological 

culture of future forestry and landscape gardening bachelors in the professional 

training process was theoretically grounded, the current state of ecological culture 

formation of future forestry and landscape gardening bachelors was diagnosed, the 

pedagogical system of students' ecological culture development was substantially 

developed and its structural blocks were characterized, the effectiveness of the 

pedagogical system of ecological culture development of future forestry and 

landscape gardening bachelors was introduced and experimentally tested. 

Key words: ecological culture, future bachelors of forestry and landscape 

gardening, professional training, pedagogical system development of ecological 

culture of future bachelors of forestry and landscape gardening, ecological knowledge, 

beliefs, value orientations, ecologically oriented activity. 

 


