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1. Актуальність теми дослідження

Українська історико-педагогічна наука сьогодні переживає складний процес 

переосмислення наукових парадигм та пошук нових теоретико-методологічних 

орієнтирів, що супроводжується посиленням наукового дискурсу та плюралізму 

думок. Історико-педагогічна наука не може продуктивно розвиватися без 

рефлексії, аналізу минулого, систематичного перегляду накопиченого досвіду. 

Вона покликана розкривати механізми розвитку систем, простежувати 

реконструкцію історичних явищ і подій педагогічної реальності, сприяти 

поліпшенню не тільки теоретичного рівня сучасної педагогіки, а проектуванню 

напрямів діяльності освіти майбутнього.

Саме тому, вітчизняна педагогічна думка намагається концептуально 

осмислити складні методологічні проблеми дидактики як однієї із найменш 

ідеологізованих і політизованих, найбільш сформованих теоретично та 

впроваджених процесуально-технологічно галузей педагогічного знання, і 

з'ясувати, що з теоретичного досвіду минулого може бути основою для 

реформування і вдосконалення сучасної освітньої системи країни, сприяти 

розв’язанню смисложиттєвих, національних, культурних і соціальних проблем.

Отже, тема дисертації С.А. Кушнірук безсумнівно актуальна, своєчасна, 

спрямована на розв’язання нагальних методологічних проблем сучасної 

педагогічної науки, зокрема дослідження особливостей становлення дидактичної 

теорії у різні періоди її розвитку.



Свідченням фундаментальності й актуальності роботи є її зв'язок з планом 

науково-дослідницької теми кафедри теорії та історії педагогіки і є складовою 

наукового напряму НПУ імені М.П. Драгоманова «Зміст, форми, методи і засоби 

фахової підготовки вчителів» (протокол № 5 від 22 грудня 2002 року).

Тема дослідження затверджена вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 25 грудня 2014 року) та 

погоджена в раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки й 

психології в Україні (протокол № 7 від 29 листопада 2016 року).

Визначення основних параметрів дисертаційної роботи не викликає 

принципових зауважень. Відразу відзначимо, що виклад основного матеріалу 

дисертації логічний і послідовний та відзначається високим науково-теоретичним 

рівнем.

Дисертантка у строгій послідовності до логіки наукового пошуку, коректно 

сформулювала науковий апарат, визначила мету і завдання роботи, використала 

адекватні методи дослідження, що дозволило їй досягнути поставлених цілей і 

завдань. Науково -  пошукові дії Кушнірук С.А. мають обґрунтований характер, 

відповідають теорії і методології наукового дослідження.

Дисертантом цілісно і системно досліджено проблему розвитку 

категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20 -  

90-ті рр. ХХ ст.). Зміст роботи відповідає поставленим завданням, а суть 

досліджуваної проблеми -  темі дисертації. Автором на високому науковому рівні 

обґрунтовано концепцію дослідження проблеми, здійснено структурно-логічний 

підхід до його побудови. Якість роботи забезпечується її науковою новизною.

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації

До найбільш істотних наукових результатів, особисто одержаних 

дисертанткою, належить:

-  здійснення цілісного комплексного історико-педагогічного дослідження 

розвитку категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці 

України (20 -  90-ті рр. ХХ ст.):

-  уведення у науковий обіг та конкретизування поняття «категорійно-
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поняттєвий апарат педагогіки», «категорійно-поняттєвий апарат дидактики», 

«дидактична поняттєво-термінологічна група», «дидактичне поняттєво- 

термінологічне поле» та інші;

-  характеристика джерельної бази дослідження та історіографії з обраної 

проблеми (за проблемно-тематичним, хронологічним, персоніфікованим 

критеріями);

-  з’ясування методологічних основ формування категорійно-поняттєвого 

апарату вітчизняної дидактики у досліджений період (підходи, принципи, 

методи);

-  дослідження сутності, походження, особливостей виникнення і введення в 

науковий обіг системоутворювальних складових категорійно-поняттєвого 

апарату дидактики виокремлених поняттєво-термінологічних груп («процес 

навчання», «зміст освіти», «методи навчання», «форми навчання») у вітчизняній 

педагогічний думці ІХ -  поч. ХХ ст.;

-  здійснення періодизації сучасних методологічних позицій щодо розвитку 

категорійно-поняттєвого апарату в педагогічній науці України відповідно до 

суспільно-політичних, соціокультурних, економічних, педагогічних, 

лексикографічних детермінант;

-  обґрунтування основних суперечностей у розвитку категорійно- 

поняттєвого апарату дидактики, виявлено джерела, що сприяють його 

збагаченню;

-  створення сучасної предметно-тематичної класифікації категорійно- 

поняттєвого апарату дидактики;

-  виявлення залежності формування нової педагогічної термінології від 

зміни значення традиційних термінів у контексті визначених детермінант;

-  аналіз категорійно-поняттєвого апарату дидактики як цілісного соціально- 

історичного феномену, що відображає основні риси історії розвитку вітчизняної 

дидактичної науки у 20 -  90-х рр. ХХ ст.;

-  обґрунтування внеску українських науковців ХХ ст. у формування 

категорійно-поняттєвого апарату дидактики;
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-  виявлення сутності методологічних основ дослідження; розробка 

авторської періодизації розвитку категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної 

дидактики; проаналізовано становлення і розвиток дидактичної термінології у ІХ 

ст. -  поч. XX ст.;

-  з ’ясування особливостей плинності процесу розвитку категорійно- 

поняттєвого апарату у перехідний період (доба УНР (ЦР), Гетьманату, 

Директорії), становлення нової (радянської) освітньої парадигми (1919- 1929 рр.);

-  аналіз засадничих засад розвитку шкільної освіти у 30-50-ті рр. в Україні в 

умовах суцільної тоталітаризації держави, ідеологізації шкільного життя, 

уніфікації системи народної освіти з поступовою русифікацією українських 

навчальних закладів; відзначено вплив у 60-70-ті рр. науково-технічної революції 

на розвиток теорії освіти та навчання;

-  виокремлення поняттєво-термінологічних груп в умовах послаблення політики 

тоталітаризму й авторитаризму та утвердження демократичних перетворень, нової 

стратегії освіти й особистісно орієнтованої парадигми навчання, в історико- 

педагогічній ретроспективі простеження тенденцій їх науково обґрунтованого 

розширення, зокрема, щодо поняттєво-термінологічнї групи «Зміст освіти» аналіз 

різних тлумачень вченими змістового аспекту понять «знання», «уміння», 

«навички»; сутнісної складової компонентів структури; визначення основних 

вимог щодо змісту освіти як чинника та засобу розвитку особистості у процесі 

навчання; з поняттєво-термінологічної групи «Процес навчання» обґрунтовано 

змістове розширення термінологічних підгруп «Методологія процесу навчання», 

«Викладання та учіння», «Психологічні основи процесу навчання» та ін., а також 

детально досліджено змістові, функціональні та методологічні особливості 

поняттєво-термінологічних груп «Методи навчання» та «Організаційні форми 

навчання».

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Новизна та вірогідність загальних висновків дисертації не викликають 

сумніву. Вони на належному рівні апробовані й опубліковані у фахових виданнях.
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Найбільш суттєві наукові результати, отримані здобувачем, висвітлено у 

загальних висновках й відображено в опублікованих працях.

У дослідженні враховано вимоги загальнонаукових (парадигмальний, 

системний, структурний, функціональний, формаційний, цивілізаційний, 

соціокультурний), конкретно-наукових (історичний, історіографічний, 

культурологічний, історико-педагогічний, територіальний) та інструментально- 

технологічних (проблемно-хронологічний, наративний, герменевничний, 

феноменологічний та критеріально-комплексний) підходів до організації 

дослідження категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики.

Результати дослідження апробовані на багатьох науково-практичних 

конференціях, форумах різного рівня, впроваджені в освітній процес закладів 

вищої та післядипломної освіти України. Викладене вище дає підстави 

стверджувати, що наукові положення та висновки дисертаційного дослідження 

Кушнірук С.А. достатньо обґрунтовані й достовірні.

4. Значення для науки і практики отриманих автором результатів 

Дисертаційна робота Кушнірук С.А. містить нові, раніше не захищені наукові 

положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують важливу наукову 

проблему теоретичного, методологічного та методичного аналізу процесу 

формування та розвитку категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики 

в минулому, сучасному та майбутньому. Отримані у ході виконаного дослідження 

результати підтвердили правомірність провідних положень концепції, покладеної 

в його основу.

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні в 

освітній процес закладів вищої освіти хронологічно, аналітично й історично 

систематизованого фактографічного матеріалу й теоретичних положень, що 

слугують джерельною базою для підготовки навчально-методичної літератури, 

створення навчальних програм з «Педагогіки», «Теорії та історії педагогіки», 

«Історії педагогіки», «Педагогічного менеджменту», «Педагогіки вищої школи», 

«Освіти дорослих», «Професійної педагогіки», «Педагогіки менеджменту» та 

нормативних, варіативних і факультативних спецкурсів («Педагогічні технології
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й інновації», «Педагогічна персоналістика» та ін.), а також підґрунтям для 

науково-дослідної роботи бакалаврів, магістрантів, докторантів, викладачів, 

учителів. Автором підготовлено та опубліковано: монографію «Становлення і 

розвиток категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики (ХУІІ -  ХХ 

ст.). Частина 1. (ХУП ст. -  поч. 60-х рр. ХХ ст.)»; навчальний посібник 

«Педагогіка»; термінологічний словник «Українсько-російський словник 

навчально-педагогічних понять і термінів» (у співавторстві з Л. Вовк, 

В. Гончаровим, О. Падалкою); практикуми: «Робочий зошит з педагогіки», 

«Практичні завдання з педагогіки (для студентів факультету перепідготовки та 

підвищення кваліфікації)»; методичний посібник «Педагогічна практика 

студентів» (у співавторстві із З. Слєпкань); навчально-методичний посібник 

«Проблемний урок біології в 11-му класі. Розділ Генетика» (у співавторстві з

Н. Боровик і К. Кушнірук).

Виходячи з аналізу змісту розділів дисертації, вважаємо, що мети 

дослідження досягнуто, відтак вважаємо дисертацію оригінальною, самостійною, 

завершеною науковою працею. Її матеріали можуть бути корисними для теорії і 

практики педагогічної освіти. Вони можуть використовуватися у написанні 

навчальних програм, посібників, у процесі викладання в закладах педагогічної 

освіти і в системі підвищення кваліфікації вчителів.

5 т \  ••• • • •••. Рекомендації щодо використання результатів та висновків дисертації

Матеріали дисертації можуть бути використані в освітньому процесі закладів 

вищої освіти, середніх загальноосвітніх шкіл, післядипломній освіті для 

вдосконалення викладання педагогічних дисциплін, створення нормативних та 

варіативних курсів; для написання навчальних програм, підручників, методичних 

посібників з історії педагогіки, філософії освіти, теорії навчання й виховання, 

методик навчання нормативних дисциплін, хрестоматій й антологій; бакалаврам, 

магістрантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти та вчителям 

середніх загальноосвітніх шкіл вони допоможуть здійснювати науково- 

дослідницьку діяльність.
* * ••• * *. Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому
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Аналізуючи дослідження С.А. Кушнірук вважаємо доцільним зазначити, що 

робота складається із анотацій українською й англійською мовами, вступу, п’яти 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

((1728 найменувань, з них -  132 архівні джерела), 25 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 711 сторінок, серед них 408 сторінок основного тексту. 

Дисертація містить 94 таблиці та 5 рисунків).

Дисертаційне дослідження С.А. Кушнірук системно організоване: чітко 

окреслено його предмет і мету, сформульовано дослідницькі завдання, 

забезпечено відповідність їм висновків, що логічно випливають зі змісту 

основного тексту дисертації.

Дисертаційна робота Кушнірук С.А. за своїм змістом та формою є 

завершеним науковим дослідженням.

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

дисертанткою результатів, доцільно наголосити на низці дискусійних положень та 

зауважень щодо змісту роботи, й висловити окремі побажання:

1. Оскільки своєрідність дослідженого періоду дає підстави оцінювати 

дидактичні пошуки в ретроспективі та перспективі гуманістичної традиції у 

вітчизняній педагогічній думці, то, на нашу думку, доцільно було б аналіз 

виокремлених поняттєво-термінологічних груп підсилити контекстом сучасних 

інноваційних теоретико-методологічних і технологічних пошуків.

2. У розділі 3 дослідження аналізується розвиток категорійно-поняттєвого 

апарату дидактики у 20-х рр. ХХ ст. Автор доводить, що цей період є унікальним 

у контексті методологічних пошуків у співвідношенні культурного 

(особистісного) та соціального в концептуальному спрямуванні розвитку 

дидактики. Тому вважаємо, що автору варто було б дослідити особливості 

програмово-методичного забезпечення освіти 20-х рр. ХХ ст. на предмет 

дотримання паритетності культурного та соціального начал у визначенні змісту 

шкільної освіти.
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3. На сторінках рукопису використовується терміни «навчальний процес» та 

«процес навчання». Варто було б вказати на їх сутнісні характеристики та 

відмінності.

4. Для кращого унаочнення внеску українських дидактів у розвиток 

категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики доцільно було б, на нашу 

думку, розробити у додаток персоніфікований термінологічний словник.

5. Серед методологічних проблем дидактики однією із актуальних та 

найскладніших є виявлення та формування принципів та закономірностей, 

врахування яких зумовлює поступальний рух дидактики шляхом активного 

втручання у функціонування як цілісного педагогічного процесу, так і його 

окремих складових. Тому вважаємо, що автору під час аналізу поняттєво- 

термінологічної групи «Процес навчання» варто було б більш детальніше 

проілюструвати ґенезу розвитку категорій «дидактичні принципи» та 

«закономірності навчання».

6. Темою наукового дослідження визначено хронологічні межі дисертації. 

Вони охоплюють період 20-90-их рр. ХХ ст. Авторка чітко аргументує нижню та 

верхню межу дослідження. Отже виходячи з цього, пункт 2.4. «Становлення та 

розвиток категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики ІХ -  ХХ ст.» 

виходить далеко за визначені межі та предмету дослідження.

8. Повнота викладених результатів в опублікованих працях 

Основні результати дослідження відображено у 63 публікаціях, зокрема у 3 

монографіях (1 - одноосібній), 7 навчальних посібниках та збірниках навчально- 

методичних матеріалів (3 - одноосібно), 25 статтях у вітчизняних та зарубіжних 

фахових виданнях, і виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз 

даних (24 -  одноосібних), 7 статтях у інших наукових виданнях (5 -  одноосібних), 

23 -  статтях та тезах у збірниках матеріалів наукових конференцій, семінарів, 

педагогічних читань (20 -  одноосібних).

Отже, вважаємо, що наукові положення, висновки та рекомендації повно 

викладено в опублікованих авторкою наукових працях. Матеріали дослідження
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Кушнірук С.А. доповідалися та обговорювалися під час роботи багатьох науково- 

практичних конференцій різних рівнів.

9. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації

Структура, зміст, результати роботи, основні висновки, що викладені у 

авторефераті, відповідають й відображають основні положення дисертації.

10. Висновок

Дисертаційна робота «Розвиток категорійно-поняттєвого апарату 

дидактики у педагогічній науці України (20 -  90-ті рр. XX ст.)» Кушнірук 

Світлани Анатоліївни є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, 

що має вагоме теоретичне і прикладне значення. На підставі здійснених 

досліджень і розробок здобувачем наукового ступеня виконане комплексне 

вирішення важливої науково-методологічної проблеми дослідження процесу 

розвитку категорійно-поняттєвого апарату /дидактики у педагогічній науці 

України (20 -  90-ті рр. XX ст.).

Отже, дисертаційна робота заслуговує позитивної оцінки, відповідає 

вимогам п. 9, 10, 12 -  14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (з 

урахування змін від 19.08.2015 р.) та іншим інструктивним вимогам щодо 

докторських дисертацій, а її автор -  Кушнірук Світлана Анатоліївна -  

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки.

ОФІЦІЙІ1ИЙ ОПОНЕНТ 

доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені
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