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«Педагогічні умови діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

 

Актуальність дисертаційного дослідження та зв’язок із планами 

відповідних галузей. В умовах модернізації процесів у всіх галузях освіти, яка 

сьогодні визнається базовою, універсальною цінністю в усьому цивілізованому 

світі, важливого значення у забезпечені європейських стандартів її якості 

набуває позашкільна освіта, що є невід'ємною складовою безперервної освіти в 

Україні. На цій підставі не можна не погодитися із концептуальною тезою 

наукової роботи, поданої до захисту Биковським Ярославом Тімуровичем, про 

те, що сучасна ситуація визначає пошук нових підходів до діяльності закладів 

позашкільної освіти, зокрема й фізико-математичних гуртків, які в них 

функціонують.  

Важливим розглядаємо твердження дослідника про те, що особливого 

значення в сучасних умовах у закладах позашкільної освіти набувають науково-

технічний і дослідницько-експериментальний напрями позашкілля, в яких 

діяльність фізико-математичних гуртків спрямована на здобуття вихованцями, 

учнями і слухачами природничо-математичних знань, умінь, навичок і 

цінностей. 

У зазначеному контексті кандидатська дисертація Ярослава Тімуровича 

Биковського є своєчасною і науково доцільною. Вона виконувалася відповідно 

до плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова за науковим напрямом «Теорія та технологія навчання 

і виховання в системі освіти». 
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Варто наголосити, що дисертаційне дослідження пов’язане з науковою 

роботою «Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах 

децентралізації», що проводилася відповідно до Розпорядження Президента 

України №114/2017-рп від 29.05.2017 р., а також з дослідженням за підтримки 

Міжнародного Вишеградського фонду на тему «Природнича освіта учнів у 

закладах позашкільної освіти».  

Актуальність сформульованої в темі дослідження наукової проблеми 

підсилюється, на наш погляд, і тим, що попри зростання в останні роки уваги 

до її вивчення з боку чималої кількості науковців, вона ще не була предметом 

аналізу та спеціального системного педагогічного вивчення. Численними 

залишаються також суперечності між суспільним запитом на якісну 

природничо-математичну підготовку, високий освітній результат учнів у 

фізико-математичних гуртках закладів позашкільної освіти і відсутністю 

цілісних досліджень щодо педагогічних умов ефективної їх діяльності. 

Враховуючи вищезазначене, дисертаційне дослідження Биковського 

Ярослава Тімуровича «Педагогічні умови діяльності фізико-математичних 

гуртків закладів позашкільної освіти» є актуальним у теоретичному і 

прикладному значенні й не викликає сумнівів. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Відповідно до означеної теми, дисертант ставить за 

мету виявити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови ефективної діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти. 

Сформульовані мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

обґрунтовані методи наукового пошуку, опрацьовані джерела (275 

найменувань) дали змогу дисертантові проаналізувати стан діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкільної освіти у теорії, історії та 

педагогічній практиці; розкрити структуру педагогічних умов їх діяльності; 

здійснити змістову характеристику STEM-підходу як педагогічної умови 

діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти; 
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експериментально перевірити ефективність визначених і теоретично 

обґрунтованих педагогічних умов діяльності аналізованих інституцій 

позашкілля. 

Слід наголосити, що основні концептуальні положення, рекомендації та 

практичні матеріали дисертаційного дослідження обґрунтовано, перевірено і 

впроваджено у практику діяльності закладів освіти, зокрема й позашкільної, що 

підтверджується довідками про впровадження (Центр науково-технічної 

творчості «Сфера» Оболонського району м. Києва (довідка № 32 від 

11.06.2019 р.), Національний центр «Мала академія наук України» (довідка 

№ 172/11/5.1-513 від 11.06.2019 р.), Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. Києва (довідка № 117 від 03.06.2019 р.), 

Харківський палац дитячої та юнацької творчості (довідка № 01−16/185 від 

11.06.2019 р.), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

(довідка № 01−10/1029 від 29.05.2019 р.)). 

Позитивом поданої до захисту дисертації, на наше переконання, є те, що 

розроблена автором дослідження навчальна програма фізико-математичного 

гуртка закладу позашкільної освіти отримала гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України № 1/11-17866 від 

11.11.2014 р.). 

Заслуговує схвалення апробаційний дисертаційний доробок автора – 

загалом 20 найменувань, із яких 5 одноосібних статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 4 

монографії та програми, 4 статті у збірниках матеріалів і тез конференцій 

(зокрема, 5 публікацій за кордоном), 6 інших. 

Потужною вважаємо апробацію результатів дисертаційного дослідження 

на понад 30 наукових заходах, серед яких конференції, семінари, «круглі 

столи» різних рівнів із питань позашкільної освіти, діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкільної освіти як в Україні, так і за її 

межами. 
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Оцінка змісту та завершеності дисертації. Зміст і структура 

дисертаційного дослідження є логічними, завершеними, що відповідає паспорту 

спеціальності й засвідчує зважений підхід дисертанта до розв’язання наукової 

проблеми. Зокрема, дисертація включає анотації англійською і українською 

мовами, зміст, вступ, три розділи, висновки до кожного з них і загальні 

висновки, список використаних джерел тощо.  

Так, у вступі автор дослідження обґрунтовує актуальність теми, її вибір, 

визначає зв’язок з науковими програмами, планами, темами, розкриває мету, 

завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу дослідження, його теоретико-методологічні 

засади та інший науковий апарат. Окрему увагу Я.Т.Биковський приділяє 

інформації про впровадження, апробацію результатів наукової роботи та 

конкретизує особистий внесок у публікаціях у співавторстві. Такий виклад 

відповідає основним вимогам до оформлення дисертації. 

У першому розділі автор розкриває основні положення теорії та практики 

діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти. Окрему 

увагу приділяє аналізу-узагальненню нормативно-правових документів у сфері 

освіти, зокрема й позашкільної, діяльності фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти. 

Вартим уваги видається огляд і належне висвітлення історико-

теоретичних засад і педагогічної практики закладів позашкільної освіти, що 

базується на фундаментальних освітніх дослідженнях й статистичних даних.  

Розкриваючи структуру педагогічних умов діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкілля з позиції системного підходу, 

Я.Т.Биковський визначає, що вона включає п’ять компонентів. Серед них: 

нормативний (наявність нормативно-правових актів), освітній (зміст і 

особливості формування освітнього процесу), кадровий (забезпечення 

висококваліфікованими педагогічними кадрами), інформаційний (належне 

навчально-методичне забезпечення), матеріально-технічний (наявність 

фінансової і матеріально-технічної бази).  
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Заслуговують на увагу положення дисертації, які означують STEM-підхід 

як педагогічну умову діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти. Я.Т.Биковським визначено, відповідно, п’ять умов 

ефективної діяльності фізико-математичних гуртків: удосконалення мети, 

принципів та завдань освітнього процесу; модернізація змісту освіти з 

урахуванням 4-х змістових ліній «S»  «Science», «T»  «Technology», «E»  

«Engineering», «M»  «Mathematics»; забезпечення різноманітних форм, 

застосування варіативних методів та використання сучасних засобів організації 

освітнього процесу. 

Цілком логічно третій розділі дисертаційного дослідження представлено 

експериментальною перевіркою ефективності педагогічних умов діяльності 

фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти. При цьому автор 

здійснює оцінку освітніх результатів, що підтверджує достовірність отриманих 

даних. 

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, охарактеризовані 

педагогічні умови діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти сучасності є підставою для висновку про те, що 

Я.Т.Биковський досяг визначених мети і завдань дослідження. Робота 

відповідає вимогам наукової новизни, поглиблює знання про зміст понять 

«фізико-математичний гурток закладу позашкільної освіти», «педагогічні 

умови діяльності фізико-математичних гуртків у закладах позашкільної 

освіти», «STEM-підхід у діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти»; удосконалює сутність педагогічних умов у системі 

позашкільної освіти, формування освітнього процесу у фізико-математичних 

гуртках закладів позашкільної освіти на основі STEM-підходу як педагогічної 

умови його ефективності. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у розробці і 

впровадженні в освітній процес закладів позашкільної освіти навчальних 

програм і методичних рекомендацій для фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти. 
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Викладене в основній частині дисертації поглиблюють і доповнюють 12 

таблиць і 37 рисунків. 

За результатами дослідження дисертант сформулював аргументовані 

висновки, позначені логікою і належним ступенем узагальнення. Основні 

положення дисертації знайшли відображення в авторефераті. 

Дискусійні положення. Водночас, при загальній позитивній оцінці 

виконаної наукової роботи Я.Т.Биковського, вважаємо за доцільне висловити 

деякі зауваження і пропозиції. 

1. Відповідно до першого завдання дисертації, доцільно було б 

увиразнити історико-педагогічну ретроспективу розвитку позашкільної освіти у 

розрізі зосередження уваги на питанні морального виховання у цій сфері, 

особливо зважаючи на творчий доробок Софії Русової, який використано у 

роботі. 

2. Поділяючи бажання дисертанта окреслити зміст діяльності фізико-

математичних гуртків закладів позашкільної освіти в Україні, переконані, що 

дисертацію вдало доповнив би компаративістський аналіз функціонування 

аналогічних інституцій позашкілля в європейських країнах. 

3. Заслуговують на увагу представлені у другому розділі педагогічні 

умови ефективної діяльності фізико-математичних гуртків закладів 

позашкільної освіти. Водночас, доцільним вважаємо приділення уваги питанню 

використання сучасних методик навчання учнів у них.  

4. Побажаним було б зосередити увагу й на підготовці спеціалістів 

нової генерації задля втілення інновацій у позашкіллі загалом і фізико-

математичних гуртках закладів позашкільної освіти зокрема. 

Разом з тим, висловлені дискусійно-критичні міркування не заперечують 

належного наукового рівня, практичного значення та загальної позитивної 

оцінки поданої до захисту роботи. 

Дисертація «Педагогічні умови діяльності фізико-математичних гуртків 

закладів позашкільної освіти» є завершеним, самостійним і науково 

переконливим дослідженням актуальної педагогічної теми, відповідає вимогам 
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