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Керуючись концептуальними тезами прийнятих у 2011 році Державних 

стандартів базової та загальної середньої освіти, характеристика сучасної 

освіченої людини не може обмежуватися лише знаннєво-репродуктивними 

ознаками. Невід’ємними критеріями її компетентності визнаються 

сформовані в неї переконання, активна громадянська позиція, креативність, 

адже важливо. насамперед є її соціалізація. Досягнути такого освітнього 

результату можна на основі формування ключових і предметних (галузевих) 

компетентностей. Наразі проблема формування соціальної компетентності, 

громадянської свідомості й національної ідентичності особистості школяра є 

однією з надважливих у психолого-педагогічній науці, практиці інноваційної 

освітньої діяльності.  

Засади компететнісного навчання юного покоління тісно пов’язані зі 

шкільним курсом зарубіжної літератури. Адже водночас із явно 

україноцентричними навчальними предметами й курсами (українська мова, 

українська література, історія України, географія та економіка),  зарубіжна 

література завдяки роботі з кращими перекладними зразками художньої 

літератури створює міцний фундамент для формування у школярів 

усвідомленого ставлення до свого народу й культури, уявлення інших 

народів про українську культуру, важливості міжкультурного діалогу. Для 

аналізу процесу становлення етнокультурної самосвідомості автором 

опрацьовано великий загал джерел філософсько-культурологічного, 

українознавчого, літературознавчого, психолого-педагогічного й науково-

методичного змісту, водночас у методиці навчання зарубіжної літератури є 
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низка невирішених проблем, пов’язаних із цілеспрямованим формуванням 

етнокультурних здатностей учня-читача. З огляду на це дисертаційне 

дослідження Ціка Ігоря Григоровича з теми  «Формування етнокультурної 

компетентності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури» 

сьогодні на часі та є актуальним.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані дисертантом, є 

обґрунтованими й достовірними насамперед завдяки використанню 

належних методів дослідження, як теоретичних, так і емпіричних, зокрема – 

спостереження, анкетування педагогів та учнів, методів діагностики та 

описової статистики. Джерельною базою дисертації є фундаментальні та 

прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені 

проблемам розвитку особистості в умовах етнокультурного різноманіття 

світу,  націєтворчої функції художнього перекладу, етнопедагогіки й 

полікультурної освіти в умовах національної школи, краєзнавчого й 

етнокультурного контекстів вивчення літературного твору та іншим.  

Варто відзначити, що робота вирізняється системним підходом до 

висвітлення поняттєвого апарату (с.39-40), що засвідчує обґрунтованість 

твердження дисертанта про важливість долучення учня-читача «до іншої 

світоглядної системи, одночасно зберігаючи національну ідентичність» (с.4), 

й далі – про етнокультурну компетентність як визначальну здатність «в 

осмисленні художнього світу автора на основі індивідуального читацького 

досвіду» (с. 6).  

Важливою осовою для наукових висновків дисертанта є врахування 

напрацювань української педагогіки, зокрема – аналіз педагогічних ідей 

Я.Мамонтова (про естетичне світовідчуття й образність сприйняття 

інформації), І.Огієнка (про важливість національної само ідентифікації для 

розвитку особистості), Ю.Руденка (про важливість народознавчого, 

родинного впливу на світоглядне зростання дитини) та інші.  Системно 

висвітлено й надбання зарубіжної педагогіки. Хоча дискусійним вважаємо 

педагогічний досвід формування національних ідеалів і патріотичних 
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почуттів людини у світі етнокультурного різноманіття О.Мусіна-Пушкіна, 

історіографічний і археологічний досвід діяльності якого сьогодні в Україні є 

предметом наукових дискусій (с. 33-34).  

Раціональними є думки дисертанта про ефективність введення 

інноваційних методів у процес навчання, для прикладу, крос-культурного (за 

молеллю І.Цвіка, с. 56). Ґрунтовно в дисертації проаналізовано як друковані 

праці, методичні розробки педагогів у фахових виданнях, так і електронні 

освітні ресурси, персональні сайти і блоги кращих учителів (с. 91-92). Це 

дозволило використати комплекс фундаментально описаних та інноваційних 

методичних засобів, зокрема – із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій (с.142, рис.2.9), у ході розроблення авторської 

методичної системи формування етнокультурної компетентності учнів 5-

7 класів у процесі вивчення предмета  

Працюючи над виробленням параметрів комплексної характеристики 

етнокультурної компетентності учня-підлітка, Ціко І.Г. здійснює критичний 

аналіз наукових праць, у яких досліджено різні компоненти етнокультурної 

освіченості (1.4.) – рівні, показники оволодіння етнокультурною 

компетентністю, критерії сформованості етнокультурної грамотності тощо. 

Зауважимо принагідно, що бажаним у висвітленні цього питання було б 

зазначення і специфіки формування етнокультурної освіченості у 

представників різних вікових категорій (так, О.Бабуновою досліджено 

компоненти етнокультурної освіченості дітей дошкільного віку, М.Саніною – 

критерії етнокультурної грамотності студентської молоді тощо). Це сприяло 

б більшій обґрунтованості вибору тих чи інших параметрів діагностики стану 

сформованості етнокультурної компетентності учнів підліткового віку.  

Варто зауважити про достатню апробованість дисертаційних матеріалів 

і основних положень дослідження під час особистої викладацької діяльності 

дисертанта, у ході проведення дослідного навчання за матеріалами автора, на 

основі аналізу представлених публікацій. За результатами проведеного 

дослідження підготовлено 4 статті до наукових фахових видань України, 1 – 



4 

 

до зарубіжного видання з переліку наукометричних баз даних, 6 статей 

апробаційного характеру, методичні посібники (4, зокрема 1 – у 

співавторстві).  

Опис експериментального етапу дослідження, логіка подання його 

матеріалів, процедури збору емпіричних даних та перевірки їх достовірності 

в цілому відповідають меті й завданням дослідження. Таким чином, 

дисертант розв’язує завдання і в цілому досягає мети наукової роботи. 

Наведений у роботі комплекс методів, адекватних об'єкту, меті, завданням і 

логіці побудови, результативність розробленої моделі забезпечують 

достовірність і надійність результатів дисертації.  

Основні результати дослідження Ціко І.Г. полягають у тому, що на 

основі узагальнення й теоретичного аналізу наявних наукових джерел щодо 

трактування сутності етнокультурної компетентності школяра-підлітка 

автором викладено власне бачення інтерпретаційної діяльності учнів 5-

7 класів у контексті формування етнокультурної компетентності. На основі 

зроблених узагальнень дисертантом визначено критерії та показники 

сформованості етнокультурної компетентності учнів відповідної вікової 

категорії. Висновки щодо значущості етнокультурного літературного 

розвитку учнів підліткового віку є обґрунтованими й максимально 

переконливими (с. 114-116).  

Заслуговує на увагу представлена в ІІ розділі авторська методична 

система формування етнокультурної компетентності школярів на уроках 

зарубіжної літератури, розроблені й апробовані специфічні інноваційні 

методичні прийоми навчання, різновиди пропонованих навчальних занять з 

використання етнокультурної компоненти. Зауважуємо про особливу 

цінність практичної ілюстрації пропонованих в авторській системі 

інноваційних методичних засобів (для прикладу, «ефект дзеркала», 

«культурний шок», прийом компенсації лакун). Обґрунтованість і 

достовірність отриманих у ході експериментального навчання результатів, 
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рекомендацій і наукових положень дисертанта підтверджено їх апробацією 

та схваленням на наукових заходах міжнародного, всеукраїнського рівнів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності авторської 

методичної системи, уточненні змісту поняття «етнокультурна 

компетентність» на основі системного аналізу наукових джерел з різних 

галузей, визначенні специфіки етнокультурного літературного розвитку та 

критеріїв сформованості етнокультурної компетентності учнів основної 

школи, детальному ілюстрованому описі процесу формування зазначеної 

компетентності під час вивчення зарубіжної літератури. Це дало можливість 

авторові дисертації визначити умови ефективності процесу формування 

етнокультурної компетентності  учнів 5-7 класів засобами мистецтва слова.  

Медіадидактичність представленого дослідження реалізується 

засобами технологізації процесу експериментального навчання і має велику 

практичну цінність. Застосування інформаційно-комунікаційних засобів, 

прийомів аудіовізуалізації, маркування тексту, етно-музичного 

супроводження навчання літератури – усе це робить процес навчання 

емоційно насиченим, наочно-образним, мотиваційним і результативним. 

Відзначаємо особливо ґрунтовні додатки, що поглиблюють і увиразнюють 

уявлення про цілісне дослідження.  

Рецензоване дослідження виконане в межах планової наукової теми 

кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова 

«Зміст і методика вивчення зарубіжної літератури за державними 

стандартами в умовах 11-річної загальноосвітньої школи» (№0100U000046).  

Дисертація Ціко І.Г. якісно збагачує наукові погляди на роль вчителя-

словесника у вирішенні питань літературного розвитку учнів з урахуванням 

етнолінгвістичних, етнопсихологічних, лінгвокультурних  особливостей, 

відображених у художньому тексті. Підтверджено твердження про 

важливість формування національного світогляду підлітків засобами кращих 

перекладних зразків світової літератури. Реалізація системного та 
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інноваційного підходу до етнокультурного літературного розвитку учнів під 

час експериментального навчання представлена практично. Дисертація 

відповідає спеціальності, характеризується сучасним науковим стилем, 

логічною послідовністю й системністю викладення матеріалу, коректним 

використанням статистичних і емпіричних даних, аргументацією авторських 

висновків. Список використаних літературних джерел (286 найменувань), а 

також посилання в науковому тексті зроблено з дотриманням вимог.  

Рецензоване дослідження може бути кваліфіковане як вагомий внесок у 

сучасну методику навчання літератури в контексті реформування системи 

освіти в Україні та посилення уваги до національного й полікультурного 

виховання учнів. Представлене для розгляду дисертаційне дослідження Ціка 

Ігоря Григоровича має перспективи подальшого розвитку й осучаснення 

методики навчання літератури.  

До новаторського оригінального самостійного дослідження висловимо, 

швидше, не зауваження, а побажання, пропозиції, урахування яких 

увиразнило б високий рівень викладу наукового матеріалу. Деякі з них 

висловлені у відгуку вище.  А саме: 

1. У роботі ґрунтовно проаналізовано педагогічний аспект формування 

національної ідентичності особистості. Системно висвітлено й 

надбання зарубіжної педагогіки. Разом із тим дискусійними вважаємо 

ідеї щодо формування національних ідеалів і патріотичних почуттів 

людини у світі етнокультурного різноманіття О.Мусіна-Пушкіна, 

історіографічний і археологічний досвід діяльності якого сьогодні в 

Україні є предметом наукових дискусій (с. 33-34). 

2. Бажаним у висвітленні параметрів сформованості етнокультурної 

освіченості було б визначення специфіки її формування у 

представників обраної вікової категорії (с. 94-95). 

3. Вважаємо надмірно деталізованою модифікацію уроків з 

використанням етнокультурного контексту, в описі якої характерні 

ознаки окремих видів уроків є дещо розмитими (для прикладу, у 
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характеристиці уроку-«національно-культурного образу»  та уроку-

занурення у світ етнокультури, с. 143-144). 

4. Недостатньо обґрунтованим у роботі вважаємо схематичний образ 

(рис. 2.13) алгоритму роботи з текстами-оригіналами і перекладами, 

зокрема щодо характеристики типу сприймання текстової інформації  в 

разі визначення рівня володіння мовою тексту-оригіналу як нульового.  

5. Також робота не позбавлена окремих друкарських і стилістичних 

огріхів («немислимий» і «не мислимий» на с.4 і 13; невідповідність 

посилання [18] у тексті на с. 24 місцю літературного джерела у списку 

літератури [19]; голокост на с. 55; пунктуаційні та орфографічні огріхи 

на с. 7, 51, 53, 95).  

Зазначимо, що висловлені побажання та зауваги не є принциповими для 

загальної позитивної оцінки дисертації, зміст якої відображений у наукових 

статтях, інших наукових і науково-методичних публікаціях, апробований на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах. Автореферат 

віддзеркалює структуру, основні положення і висновки дисертації.  

Усе це дає підстави стверджувати про наукову зрілість дисертанта, уміння 

досліджувати складні питання літературної освіти школярів, окреслювати 

перспективи подальших пошуків у цій царині.  

 Таким чином, на підставі аналізу змісту дисертації, автореферату, 

опублікованих науково-методичних праць Ціка Ігоря Григоровича можна 

зробити висновок про те, що дисертація «Формування етнокультурної 

компетентності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури» – 

це самостійне, структурно завершене, цілісне дослідження, яке за рівнями 

наукової новизни, теоретичного і практичного значення, обґрунтованості 

отриманих результатів відповідає вимогам МОН України щодо 

кандидатських дисертацій, пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567, а автор дисертації заслуговує на пpисудження наукового  
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