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Ставлення до старших людей завжди було мірилом справедливості 

суспільства. Воно змінювалося з плином історії, і, що приємно, - на краще. 

Якраз рецензована робота ілюструє своєрідний рівень еволюційного поступу 

цивілізації, коли старість – вже не «кінець життя», а період нових 

можливостей для особистісного розвитку й соціальної активності. 

Й Сполучені Штати Америки в цьому відношенні є певним еталоном. 

Логічно, що саме на цю країну звернений науковий інтерес дослідниці.  

Апелюючи до визнаного за США статусу розвиненої країни з високими 

стандартами підтримки старших людей, забезпечення їм гідного місця в 

суспільстві, Чаграк Н. І. фокусує увагу саме на освіті означеної категорії осіб 

з намірами екстраполювати позитивний американський досвід в українську 

реальність.  

Актуальність заявленого беззаперечна, особливо на тлі демографічних 

процесів глобального постаріння населення, які не оминають і Україну. Цей 

аспект для даного дослідження є стартовим, але, як нам видається, не 

ключовим. Наскрізною ідеєю роботи є ракурс, який залишається актуальним 

навіть в умовах збалансованого суспільства. Маємо на увазі те, що змістові 

межі наукового пошуку авторка окреслює поняттям герогогіки чи освітньої 

геронтології, в основі якої - розуміння освіти як шляху до гармонійного 
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співжиття, адаптації людини похилого віку в високотехнологічному 

суспільстві, а, отже, збереження й розвиток людського капіталу.  

Герогогіка в Україні - новий вектор педагогічного знання і водночас 

стратегічний напрям державної освітньої політики на найближчі роки, 

орієнтований на формування національної системи освіти людей похилого 

віку. В цій царині, як справедливо зазначає дослідниця, чимало проблем і 

суперечностей, які, за її переконанням, можливо розв’язати з урахуванням 

загальних і специфічних тенденцій освіти людей похилого віку в розвинених 

країнах, здобутків зарубіжної педагогічної науки і практики.  

З огляду на зазначене, виконане дослідження є своєчасним і, таким, що 

відповідає пріоритетам розвитку сучасної науки і освіти. Його доцільність 

підтверджується також дотичністю до міжнародного інтегрованого 

(міждисциплінарного) проекту «Освітня геронтологія», що виконується у 

Національному педагогічному університеті М. П. Драгоманова. 

Схвалення і високої оцінки заслуговує сформована в дисертантки 

персональна культура дослідницької праці, що помічена, зокрема, у 

визначенні загальної логіки дослідження, формулюванні його наукового 

апарату, оптимально підібраному комплексі методів (в тому числі 

авторський), структуруванні тексту, презентації та інтерпретації наукових 

положень і узагальнюючих висновків.  

Імпонує належне ставлення авторки до синергії теорії і практики, 

анонсоване в меті дослідження - розкрити провідні тенденції становлення і 

розвитку освіти людей похилого віку в США (1962-2015 рр.) на рівнях 

теоретичного узагальнення і практичної реалізації.  

За результатами рецензування дисертації констатуємо високий науковий 

рівень і новизну її теоретичної компоненти. Зазначимо, що матеріали 

основного змісту роботи мають багатовимірний міждисциплінарний 

характер, містять масштабний пласт різноманітної інформації, опрацьованої 

на основі широкої і розмаїтої джерельної бази. У ході прочитання тексту 
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формуються кілька сюжетних ліній, кожна з яких претендує на сутнісну 

самостійність (про це, власне, попереджує авторка, коли вже в формулюванні 

першого завдання зазначає про «багатовимірність» поняттєво-

категоріального апарату дослідження). Позаяк, усі змістові виміри 

дисертантка зводить до одного знаменника, вміло оперуючи методами 

систематизації, узагальнення та класифікації, якими пронизана вся робота. 

Як наслідок, за текстом розділів виразно диференціюються філософські 

засади освіти людей похилого віку в США; соціокультурний, історичний та 

економічний контекст досліджуваного явища, його психолого-педагогічні 

аспекти й нормативно-правові регулятори.  

Належить відзначити якісне виконання автором завдання щодо 

визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження. Важливо, що 

трактування ключових дефініцій здійснено як з урахуванням багатомірності 

(з позицій філософії, біології, соціокультурного аспекту, демографії і 

соціології старіння, геронтопсихології, промислової геронтології, герогогіки), 

так і шляхом узгодження американської, європейської і української 

термінології.  

Такий підхід, до речі, покладений і в основу другого розділу роботи, в 

якому представлені результати аналізу теорій старіння і старості в країнах 

Європейського Союзу, США і Україні; виявлено й  досліджено  зв’язки  

практично реалізованих  моделей  освіти  людей похилого  віку.  

Заслуговує на увагу грамотність дисертантки у реалізації завдання 

періодизувати розвиток освіти людей похилого віку в США: чітко окреслено 

й прокоментовано хронологічні межі трьох основних етапів, визначено й 

враховано об’єктивні критерії періодизації; конкретизовано специфічні 

особливості, які відрізняють одні етапи від інших; простежено й 

обґрунтовано провідні тенденції теоретичного вмотивування і практики 

освіти американців похилого віку.  
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До важливих переваг варто також віднести значний інформаційно-

пізнавальний та емпірично-ілюстративний характер представлених 

матеріалів, особливо в третьому та четвертому розділах, які характеризують 

передумови розвитку освіти людей похилого віку в США, розкривають 

організаційно-педагогічні та дидактичні особливості навчання старших 

дорослих. Після опрацювання тексту складається виразне й чітке уявлення 

про американську «позитивну геронтологію» і систему освіти людей 

похилого віку. За цим, природньо, активізуються думки щодо можливостей 

побудови чогось аналогічного в нас, втілення в Україні американської 

ідеології «успішного старіння» та «продуктивного довголіття». 

Треба відати належне авторці дисертаційної роботи, яка присвятила 

окремий розділ перспективам впровадження конструктивного 

американського досвіду освіти людей похилого віку в Україні.  

За допомогою авторського методу інтеграції ретро-системного 

моделювання і перспективного проектування, осмислені американські зразки 

освіти старших людей дисертантка екстраполює в українські реалії, 

пропонуючи конкретні проекти, а саме: інституційну модель освіти людей 

похилого віку в Україні, положення про «Інститут освіти людей третього 

віку»; типову освітню програму для навчання людей похилого віку. 

Цінність сформульованих положень і отриманих результатів 

дослідження підтверджена фактами практичного впровадження в освітньому 

процесі закладів вищої освіти, що засвідчують відповідні довідки. Також 

реалістичним є твердження дисертантки щодо можливостей широкого 

використання матеріалів дослідження для створення та функціонування 

самостійних освітніх закладів для людей похилого віку та відповідних 

підрозділів у структурі закладів вищої освіти.  

Переконані, якщо працювати за виписаним у дисертації вектором, то 

реальними стануть зміни в головній позиції українського суспільства щодо 

старості. Наразі актуальною в нашій державі є позиція соціальної підтримки 
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осіб похилого віку (і освіта – як соціальна послуга). Тоді як в США, за 

матеріалами Чаграк Н.І., соціальна підтримка - це 1960-80-ті роки, а 

сучасність – це позиція суспільної інтеграції, залучення осіб похилого віку в 

трудовий ресурс країни, продуктивне довголіття. Усвідомлюємо значущість і 

необхідність такої еволюції і в нас. 

Вищевикладене однозначно вказує на переваги виконаного дослідження. 

Водночас наголосимо, що всі заявлені позиції відображають його наукову 

новизну й аргументують дослідницьку першість Чаграк Н. І. у заявленій 

проблемі.  

Очікувано, що результати такого дослідження мають належну 

апробацію на наукових заходах національного та міжнародного рівнів й 

оприлюднені в 47 публікаціях, доступних як у друкованому вигляді, так і в 

мережі Інтернет. 

Цілісний, але лаконічний, варіант дослідження для широкого загалу 

науковців і зацікавлених осіб презентує автореферат дисертації, зміст якого 

ідентичний основним положенням дисертації.  

Високо оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити окремі дискусійні положення та побажання: 

1. У тексті дисертації, зокрема в розділі четвертому, значна увага 

приділена освітнім програмам для людей похилого віку, які здійснюються в 

університетах США. Водночас стверджується, що навчання старших 

дорослих відбувається в різних типах закладів вищої освіти. На наш погляд, 

цей аспект потребує глибшого аналізу. Доцільним видається порівняння 

організації освітньої діяльності людей похилого віку в різних типах закладів 

вищої освіти США. 

2. Фахівці, які працюють у сфері освіти дорослих в Україні, на практиці 

стикаються з проблемами вивчення освітніх інтересів і потреб дорослих. 

Очікувалося за матеріалами дисертації ознайомитися з американською 

практикою з’ясування освітніх уподобань старших людей і критеріїв вибору  



ними освітніх курсів у процесі навчання. Авторці варто було б зосередити на 

цьому більше уваги. 

3. Аналогічно, цікавими й практично цінними могли б стати підходи 

американців до організації набору людей третього віку на пропоновані 

університетами освітні програми. Однак і цей аспект не деталізований. 

Висловлені зауваження та побажання не знижують загального 

позитивного враження від дисертації. Її зміст цілком відповідає основним 

критеріям якісної наукової роботи такого рівня (актуальність, зміст, обсяг та 

наукова новизна, практична значущість, обґрунтованість наукових положень, 

вірогідність висновків, використані методи дослідження, грамотне технічне і 

стилістичне оформлення, повнота викладу). 

Дисертація «Теорія і практика освіти людей похилого віку в США (1962-

2015 pp.)» є оригінальним, самостійним, цілісним і завершеним 

дослідженням, що відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13,14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами від 19.08.2015 p., 

Постанова Кабінету Міністрів України № 656), а її автор Чаграк Наталія 

Ігорівна заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. 
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