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Актуальність теми виконаної роботи та її зв'язок з планами 

відповідних галузей науки та народного господарства. Сучасне суспільство 

перебуває в умовах екологічної кризи, подолання якої об’єктивно потребує 

посилення уваги до екологічної освіти, яка є вагомою складовою професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Водночас, слід наголосити, проблема екологічної 

освіти в Україні, на жаль, не знаходить належного місця в загальній системі 

освіти. 

Актуальність рецензованого дослідження обумовлюється загостренням 

екологічних проблем різного рівня та об’єктивною залежність їх розвитку від 

рівня екологічної культури суспільства, яка значною мірою визначається 

екологізацією професійної підготовки майбутніх фахівців. На актуальність теми 

дослідження вказує й те, що незважаючи на значне посилення уваги учених до 

проблеми екологічної освіти, проблема формування екологічної компетентності 

студентів лісотехнічних коледжів не має всебічного відображення в науково-

педагогічній та методичній літературі. Формування екологічної компетентності 

такого фахівця має бути логічно скоригованим і здійснюватися за допомогою 

взаємодії усіх компонентів педагогічної системи, що буде підґрунтям для 

підготовки фахівців, здатних швидко реагувати на зміни, пов’язані з динамічним 

розвитком сучасної науки, формувати самостійність й відповідальність у 



прийнятті екологічно доцільних рішень. У цьому контексті доцільність і 

своєчасність дослідження, виконаного Н.І. Стрижак є беззаперечною. 

Актуальність теми підтверджується також зв’язком дисертаційної роботи з 

науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано 

відповідно до тематичного плану Львівського науково-практичного центру 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Теоретичні та методичні 

засади професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників за професіями, 

що користуються сталим попитом на ринку праці» (РК № 0110U000017), 

«Професійне спрямування змісту природничо-математичної підготовки учнів 

професійно-технічних навчальних закладів» (РК № 0113U001273). Тема 

затверджена на засіданні вченої ради Львівського науково-практичного центру 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол № 7 від 

22.09.2011 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень із педагогічних та психологічних наук в Україні НАПН України 

(протокол № 8 від 25.10.2011 р.). 

Найбільш істотні наукові результати, які містяться в дисертації. 

У результаті дослідження дисертанткою визначено та обґрунтовано 

педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх техніків як 

системотвірний чинник прогностичної моделі формування екологічної 

компетентності, експериментально перевірено ефективність запропонованих 

педагогічних умов,  розроблено методику діагностики рівнів сформованості 

екологічної компетентності техніків лісового господарства. 

На основі вивчення галузевого стандарту підготовки техніків лісового 

господарства встановлено, що елементи екологічної компетентності техніків 

лісового господарства містяться у змісті соціально-особистісних, 

загальнонаукових, інструментальних, а також загально- і спеціально-професійних 

ключових компетенціях цих фахівців. При аналізі змісту навчальних блоків, під 

час яких вони формуються, дисертантом встановлено, що наявні (відповідно до 

галузевого стандарту підготовки техніків лісового господарства) змістовні модулі 

забезпечують формування лише спеціально-професійних компетенцій, а 



можливостей та умов для формування соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних та загальнопрофесійних компетенцій немає як і чіткого 

визначення їх змісту.  

Вивчено зарубіжний досвід у сфері екологічної підготовки фахівців лісового 

господарства. Зокрема, розглянуто зміст підготовки, форми і методи навчання 

таких фахівців у навчальних закладах Канади, Австрії, Швейцарії, Латвії. 

Встановлено, що особливостями екологічної підготовки цих фахівців за кордоном 

є: високий рівень екологізації навчальних дисциплін (Канада – 46%, Фінляндія – 

43%, Кіпр – 41%, Австрія – 37%, Україна – 16,7%), наявність однієї або декількох 

базових навчальних дисциплін екологічного спрямування (Канада, Фінляндія, 

Швеція); широке використання інтегрованих навчальних курсів з екологічною 

складовою (Австрія); впровадження у навчальний процес новітніх форм і методів 

навчання (метод проектів, веб-квести, екологічний театр, пантоміма), які 

дозволяють ефективно формувати ціннісно-мотиваційну та діяльнісно-практичну 

складові екологічної компетентності; широке залучення студентів до участі в 

реальних наукових проектах та дослідженнях екологічного спрямування, які 

можна впроваджувати в освітній процес України.  

Нові факти, одержані пошукувачем. Дисертаційна робота Стрижак 

Наталії Іванівни є комплексним теоретико-методичним дослідженням, у якому 

здійснено грунтовну систематизацію фактичного матеріалу з проблеми 

формування екологічної компетентності техніків у лісотехнічних коледжах, що 

слугує безперечним доказом інформативності і достовірності наукових висновків 

та здобутих результатів.  

Уперше обґрунтовано педагогічні умови формування екологічної 

компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних коледжах 

(стимулювання ціннісно-мотиваційного компонента екологічної компетентності 

методами екологічної психопедагогіки; удосконалення когнітивного компонента 

екологічної компетентності студентів через оновлення змісту екологічної освіти 

ідеями сталого розвитку та екобіоцентризму; застосування технології 



контекстного навчання для реалізації природоохоронної спрямованості фахової 

підготовки техніків лісового господарства). 

Дисертанткою досить вдало розроблено прогностичну модель формування 

екологічної компетентності техніків лісового господарства, що складається з 

структурних блоків: цільового, який зумовлений потребами і вимогами соціально-

педагогічної діяльності та станом готовності техніків лісового господарства до 

формування екологічної компетентності й окреслює мету та завдання процесу 

формування екологічної компетентності; змістового – визначеного 

загальнодержавними стандартами професійної підготовки майбутніх техніків 

лісового господарства, який охоплює концептуальні підходи (системний, 

діяльнісний, особистісно орієнтований, компетентнісний, контекстний), 

компоненти екологічної компетентності техніків лісового господарства 

(когнітивний, ціннісно-мотиваційний та діяльнісно-практичний), педагогічні 

умови; навчальні дисципліни та навчальні, технологічна і переддипломна 

практики; процесуального, який визначає організацію процесу формування 

екологічної компетентності техніків лісового господарства через форми, методи і 

засоби навчання; діагностичного, за допомогою якого можна здійснювати оцінку 

процесу формування екологічної компетентності майбутніх техніків лісового 

господарства та його кінцевого результату. 

Н.І. Стрижак розробила та представила методику діагностики рівнів 

сформованості екологічної компетентності майбутніх техніків лісового 

господарства. 

Також набули подальшого розвитку зміст, методи і форми формування 

екологічної компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних 

колледжах. 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Ступінь обґрунтованості використаних методів, а також отриманих 

результатів та положень дисертації. Аналіз тексту дисертації Стрижак Наталії 

Іванівни “Формування екологічної компетентності техніків лісового господарства 



у лісотехнічних коледжах”, автореферату та змісту публікацій дисертантки дають 

змогу дійти висновку про наукову обгрунтованість і достовірність викладених 

нею результатів. Обґрунтованість наукових положень, опрацювання 

експериментальних даних, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації, а також їх достовірність забезпечуються належною теоретико-

методичною базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, 

фахової підготовки майбутніх фахівців у лісотехнічних коледжах, відтак, не 

викликають сумніву. Одержанню достовірних і обгрунтованих результатів 

завершеного дослідження сприяло застосування комплексу загальнонаукових та 

спеціальних методів.  

Викладене вище дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки 

і рекомендації дисертаційного дослідження Стрижак Наталії Іванівни достатньо 

обґрунтовані й достовірні 

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації 

щодо їх можливого використання. Запропонована робота має незаперечне 

практичне значення, що полягає у розробці й впровадженні в практику підготовки 

майбутніх техніків лісового господарства методики формування екологічної 

компетентності фахівців лісової галузі, програми і комплексу навчально-

методичного забезпечення навчального курсу „Основи екології” і гуртка „Біоарт”. 

Навчально-методичні матеріали можуть застосовуватись для подальшого 

теоретичного й емпіричного дослідження проблеми формування екологічної 

компетентності фахівців лісової галузі; для науково-обгрунтованих коректив 

навчальних планів та програм підготовки фахівців лісового господарства; для 

розширення змістового наповнення дисциплін професійної підготовки 

спеціалістів лісотехнічного напрямку; теоретичні положення та методичні 

прийоми, апробовані в дисертації, можуть бути використані в процесі 

вдосконалення викладання фахових дисциплін у ВНЗ та загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Рівень апробації результатів дослідження є достатнім і підтверджується 

участю дисертантки у науково-практичних конференціях різного рівня. 



Впровадження основних результатів дисертаційного дослідження здійснено у 4 

профільних вищих навчальних закладах різних регіонів України, про що свідчать 

відповідні акти. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом 

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Дослідження системно 

організоване: чітко окреслено його об’єкт, предмет і мету, сформульовано 

завдання, забезпечено відповідність завдань та висновків, які логічно 

характеризують зміст основного тексту дисертації.  

У першому розділі – “Формування екологічної компетентності техніків 

лісового господарства як педагогічна проблема” Стрижак Наталією Іванівною 

розглянуто дефініцію поняття “екологічна компетентність” у сучасній 

психологічній і педагогічній літературі; проаналізовано стан проблеми підготовки 

майбутніх техніків лісового господарства у лісотехнічних навчальних закладах.  У 

розділі обґрунтовано критерії сформованості екологічної компетентності 

майбутніх техніків лісового господарства на основі сутнісних характеристик і 

критеріального підходу.  Високої оцінки заслуговує аналіз екологічної підготовки 

фахівців лісового господарства зарубіжних країн. Зокрема, розглянуто зміст 

підготовки, форми і методи навчання таких фахівців у навчальних закладах 

Канади, Австрії, Швейцарії, Латвії. 

У другому розділі роботи – “Педагогічні умови формування екологічної 

компетентності майбутніх техніків лісового господарства” – запропоновано 

напрями та модель формування екологічної компетентності, розроблено методику 

діагностики рівнів сформованості екологічної компетентності техніків лісового 

господарства.  Не викликають заперечення обґрунтовані автором педагогічні 

умови. 

Здобувачкою представлено поетапну методику реалізації педагогічних умов 

та результати експериментального дослідження. Варто зазначити, що апробація 

запропонованої автором моделі засвідчила позитивні зміни у формуванні всіх 

структурних компонентів екологічної компетентності студентів 



експериментальної групи. До експериментальної роботи було залучено достатню 

кількість майбутніх спеціалістів лісового господарства (270 респондентів). 

Кількісні показники експериментальної роботи належним чином проаналізовано 

та систематизовано, результати чітко відображені у табличному матеріалі та 

поясненнях до нього. 

У загальних висновках сформульовані основні результати дослідження, 

котрі змістовно узгоджуються з поставленими завданнями. 

Автореферат дисертаційного дослідження Н.І. Стрижак оформлено 

відповідно до наявних вимог і повністю відповідає змісту й структурі дисертації, 

дає чітке уявлення про особливості проведеного дослідження та його результати. 

Зміст автореферату відповідає тексту і висновкам дисертації. 

Отже, можемо констатувати, що дисертаційна робота Стрижак Наталії 

Іванівни за своїм змістом, стилем викладу і розкриттям основних положень, 

висновків та результатів опрацювання здобутих експериментальних даних є 

завершеним самостійним дисертаційним дослідженням.  

Зауваження і побажання до роботи 

Оцінюючи загалом позитивно дисертаційне дослідження, варто відзначити 

окремі недоліки та зробити певні зауваження, а саме: 

1. Назва п. 1.1. звучить як «Екологічна компетентність у системі наукових 

понять, її структура та види», проте у цьому підпункті недостатньо висвітлені 

види екологічної компетентності, лише на с. 20-21 дисертант наводить типи 

екологічної компетентності, запропоновані О. Пруцаковою, при цьому не 

виокремлюючи власних. 

2. У тексті дисертації зустрічається вираз «процес формування екологічної 

компетентності», оскільки формування і є процесом варто вживати лише 

«формування екологічної компетентності». 

3. Під час характеристики емпіричних методів дослідження, які 

використовувалися дисертанткою (с.6), наводиться вивчення документації щодо 

змісту екологічної освіти у ПТНЗ та лісотехнічних коледжах, але у тексті 

дисертації аналіз змісту екологічної освіти у ПТНЗ відсутній. 



4. В роботі проведено глибокий аналіз змісту навчальних дисциплін усіх 

циклів з метою виявлення можливостей для формування основних компонентів 

екологічної компетентності техніків лісового господарства. Проте поза увагою 

дисертантки лишився аналіз змісту навчальних, технологічної та переддипломної 

практик, хоча в самій дисертації автор неодноразово наголошує на їх важливості 

для формування екологічної компетентності. Вважаємо за доцільне детальніше 

зупинитися на аналізі можливостей різних видів практик у реалізації згаданого 

процесу. 

5. Реалізація педагогічних умов здійснюється в основному методами 

активного навчання та засобами  інформаційно-комунікаційних технологій. На 

нашу думку, доцільно було б поглибити їх опис та розкрити роль у формуванні 

екологічної компетентності техніків лісового господарства. 

6. Окремі положення висновків до розділів та загальні висновки носять 

дещо декларативний характер, й не повною мірою узагальнюють здобуті автором 

результати проведених досліджень. 

Висловлені побажання, зауваження не знижують наукової цінності 

дисертації та мають рекомендаційний характер. Дисертаційна робота Н.І. 

Стрижак є завершеним, цілісним, самостійно виконаним дослідженням обраної 

проблеми. Робота містить нові як теоретичні, так і практичні експериментально 

одержані результати, що в сукупності є істотними для вирішення проблеми 

формування екологічної компетентності техніків лісового господарства у 

лісотехнічних коледжах, а також для розвитку теорії та методики професійної 

освіти загалом. 



 


