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Актуальність теми виконаної роботи . В останні два десятиріччя 

спостерігається активізація теорії та практики полікультурності в освіті при 

підготовці сучасного громадянина для повноцінного суспільного життя. 

Актуальністю теми дисертаційної роботи є сучасний виклик

багатонаціонального суспільства, яке знаходять відображення в ідеях і 

практиці полікультурної освіти, яка і покликана готувати майбутнього 

громадянина до повноцінного життя і діяльності в сучасних глобалізаційних 

умовах. За таких умов особливого значення набуває проблема реалізації 

принципу полікультурності в освіті, задекларованого в офіційних 

документах які регламентують державну політику в галузі освіти в Україні:

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження проводилось відповідно до плану загальної науково-дослідної 

роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом «Теоретико- 

методологічні засади становлення української державності та соціально- 

виховна практика: політичні, юридичні, економічні та психолого-педагогічні 

проблеми», що має державний реєстраційний номер 0113Ш07698.

Тема дисертації затверджена вченою радою Міжрегіональної Академії 

управління персоналом 23.03.2012 року (протокол № 7) та узгоджена в Раді з



координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН 

України 27. 11.2012 року (протокол № 9).
Оцінюючи ступінь обгрунтованості і достовірності наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації І.С. 

Бахова, слід зазначити, що значною мірою вона забезпечується чіткою 

структурою роботи та її логічною цілісністю, в якій матеріал викладений 

послідовно, а також комплексно розкрита проблема, визначена у дослідженні 

Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних літературних джерел. Достатньою 

є й джерельна база дослідження, що налічує 809 найменувань, з них 560 -  

іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації становить 574 сторінки (430 

сторінок основного тексту), містить 21 додаток на 81 сторінці .

Чітко визначено категоріальне поле дослідження, що сприяло ефективному 

забезпеченню логіки наукового пошуку та науковому обґрунтуванню 

основних положень дисертації згідно поставлених завдань.

Обґрунтованість представлених здобувачем наукових положень 

забезпечується використанням комплексу оптимальних методів 

науковопедагогічного дослідження, які взаємно доповнювали один одного: 

теоретичних, емпіричних і статистичних. Позитивним є те, що методи 

дібрані відповідно до завдань кожного з трьох етапів дослідження.

Необхідно відмітити, що Іваном Степановичем проведено 

ретельний аналіз соціально-історичних умов, що вплинули на зародження 

ідей полікультуралізму в Канаді та США, визначено основні суб’єкти 

полікультурної освіти, здійснено аналіз державної освітньої політики 

полікультуралізму, розглянуто основні напрями критики на адресу ідей і 

політики полікультуралізму. Він переконливо акцентує, що США, а згодом і 

Канаді раніше від інших країн зіткнулися з проблемою співіснування 

представників різних націй, віросповідань і культур, що є основою у 

полікультурності.



Автором дисертаційного дослідження встановлено, що теоретико- 

методологічними основами полікультурної освіти стали ідеї гуманістичної 

психології про визнання неповторності й унікальності психічної організації 

кожної окремої особистості, віри в позитивне творче начало людини, її 

соціальну спрямованість, що є передумовою і умовою спільного 

співіснування і виживання людини. Означений аспект знайшов практичне 

відображення в дисертації, як концепція полікультурної освіти про надання 

рівного права кожного члена соціуму на самоактуалізацію.

Проведений Баховим Іваном Степановичем контент-аналіз 

літературних джерел (В. Болгаріна, О. Гаганова, О. Джуринський, Г. 

Дмитрієв, І. Лощенова та ін.), так і американських (Г. Баптист, Дж. Бенкс, Д. 

Беннет, М. Гібсон, К. Грант, С. Нієто, К. Слітер, С. Фрейзер та ін.) науковців 

підтверджує існування різноманітних дефініцій терміна “полікультурна 

освіта”. Заслуговує на увагу розроблене авторське визначення

полікультурність освіти.

Баховим Іваном Степановичем переконливо на науковому рівні 

доведено, що невід’ємним і важливим складником полікультурної освіти є 

двомовна (білінгвальна) освіта, що набуває особливого значення у зв’язку з 

нинішніми та майбутніми змінами в структурі населення Канади і США. Він 

переконливо доводить, що вона є не лише важливою умовою подолання 

мовного бар’єру й досягнення академічних успіхів школярами в 

багатонаціональному класі, а й допомагає зрозуміти культурну, етнічну 

ідентичність і водночас долучитися до загальнонаціональних людських 

цінностей. Білінгвальна освіта, незважаючи на те, що досить часто 

сприймається як освіта, що стосується лише мови, дотична й до інших сторін 

суспільного життя.

Автор теоретично з’ясовано обґрунтовує, що колишні 

біологорасистські концепції трансформувалися в концепцію генетичного 

детермінізму, основний зміст якої зводиться до аргументації того, що



своєрідність культур і людини, результати виховання пов’язані з реалізацією 

генетично успадкованої програми, існуючої у тих чи тих етносів і рас.

Загальні висновки. Результати проведеного дослідження дали змогу 

з’ясувати, що освітня політика в Україні на сучасному етапі 

характеризується оновленням і суттєвими зрушеннями в таких напрямах: 

зростання кількості осіб, які володіють іноземною мовою; вивчення 

іноземної мови па ранніх етапах навчання; започаткування вивчення кількох 

іноземних мов у середніх навчальних закладах; збільшення кількості 

академічних годин на вивчення іноземної мови в університетах; 

застосування іноземної мови як робочої в деяких вищих закладах освіти.

Автор дисертаційного дослідження переконливо доводить, що 

провідним полікультурним тенденціям розвитку вітчизняної іншомовної 

освіти сприяє поступове здійснення державою ефективної мовної політики, 

яка є основою реалізації стратегії полікультурної мовної освіти, стійка увага 

суспільства до загального рівня мовної культури населення; посилення 

соціокультурного контексту змісту сучасної освіти; активізація діяльності 

всіх соціальних інституцій для посилення уваги суспільства до проблем 

мовної освіти; цілеспрямоване оновлення державного стандарту сучасної 

мовної освіти; удосконалення професійно-педагогічної підготовки викладачів 

на засадах полікультурності; створення належного нормативно-методичного 

забезпечення.

Позитивної оцінки заслуговують додатки, які унаочнюють етапи та 

результати здійсненої І. С. Баховим експериментальної, а також навчально- 

методичної роботи.

Загалом, дисертаційна робота написана грамотною, науковою мовою, 

виконана на високому науковому й методичному рівні, їй притаманна 

послідовність, системність, наукова новизна й суттєве практичне значення.

Автореферат дисертації грунтовно і повно розкриває зміст 

дисертаційного дослідження, дає повне уявлення про його наукову цінність 

та практичну значущість.



Високо оцінюючи результати дисертаційного дослідження Бахова Івана 

Степановича, вважаємо за необхідне висловити певні міркування та 

зауваження, що виникли у процесі рецензування дисертації.

1. Проведений теоретичний аналіз науково-практичних джерел 

Канади та США в повній мірі відображає проблематику теми дисертаційного 

дослідження, але робота мала би ширші перспективи практичного 

застосування якби автор сконцентрувався більше на прикладних аспектах 

розвитку полікультурності в системі вітчизняної освіти.

2. Вважаємо, що вступна частина дисертації дещо перевантажена 

прізвищами науковців, які безпосередньо чи дотично мали відношення до 

розвитку окремих теоретичних і методичних засад досліджуваної автором 

проблеми.

3. На нашу думку, у 4 розділі недостатньо чітко відображено 

специфіку полікультурної педагогічної підготовки майбутніх фахівців в 

системі професійної підготовки США і Канади, матеріал подано розлого без 

чіткого визначення специфічних особливостей.

4. Висновки до всіх розділів дисертації нам здаються дещо 

стислими, дисертація тільки виграла б від їх розширеного подання та 

конкретизації зробленого у кожному розділі.

5. Дисертаційне дослідження І. С. Бахова виграло б, якби автор 

неухильно всюди дотримувався культури посилань. Трапляються посилання 

подані номером джерела без вказівки прізвища автора (авторів).

6. Варто було б приділити більше уваги аналізу першорядних 

нормативно-правових документів України про освіту в роботі.

7. У тексті дисертації зустрічаються стилістичні та лексичні 

приклади транслітерації іноземних термінів без супровідного тлумачення 

українською мовою, та русизми, що ускладнює чітке сприйняття 

представлених у роботі ідей і положень.



Викладені міркування викликані інтересом до даного дисертаційного 

дослідження та актуальністю питань, які розглядаються автором, мають 

рекомендаційний характер та ніяк не знижують наукової цінності 

рецензованої роботи, яка вирізняється оригінальністю, глибиною 

теоретичного аналізу і новизною методичних пропозицій.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Дисертаційне дослідження Бахова Івана Степановича «Тенденції розвитку 

полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США 

(друга половина XX -  початок XXI ст.)» є самостійним, завершеним 

фундаментальним дослідженням актуальної педагогічної проблеми. 

Розроблені дисертантом теоретичні положення та одержані у процесі 

педагогічного експерименту позитиві результати є вагомим внеском у 

розвиток теорії і методики професійної освіти. За якістю дослідження, рівнем 

наукової новизни одержаних результатів та їх практичною цінністю 

відповідає вимогам пп. 9, 10, 12-14 «Порядку присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.03.2013 

р. (зі змінами), а її автор Бахов Іван Степанович, - заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 -  

теорія і методика професійної освіти.
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