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Дисертація Чумака М. Є. «Педагогічний космополітизм у соціокультурних 

умовах першої половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття» присвячена історико-

педагогічній проблемі, актуальність якої зумовлена певними обставинами, 

зокрема змінами у: політиці (розвиток глобалізації, побудова єдиного світового 

простору), інтенсифікації процесу інтеграції України до світового освітньо-

наукового простору та реалізації стратегії деідеологізації, економіці (спрощення 

руху факторів виробництва) та соціальній сфері (інтегрований соціальний запит 

на історико-педагогічний аудит української минувшини покликаний повернути із 

небуття вилучених, забутих, розстріляних). Як влучно зауважує дослідник, для 

достовірності у відтворенні історичного динамізму необхідно враховувати вплив 

останніх на розвиток соціальних інститутів, серед яких важливе місце належить 

освіті. 

Отже, вважаючи на загальнодержавні завдання міжнародного 

співробітництва, участі України у рамках міжнародного проекту «Перетворення 

нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» актуальною 

є необхідність популяризації громадянства світу, базуючись на цінних орієнтирах 

культурного різноманіття. 

Важливими питаннями, які актуалізують тему рецензованого дослідження, і 

вимагають розв’язання поставленої проблеми, є необхідність урізноманітнити 

змістову складову нормативних і вибіркових дисциплін; розробити необхідне 

навчально-методичне забезпечення, актуальне вимогам часу; повноцінно 

реалізувати можливості міжнародно-академічного співробітництва між 

профільно-структурними підрозділами закладів освіти; актуалізувати спільні 



міждержавні проєкти, які передбачають залучення вітчизняних педагогів до 

тіснішої співпраці з іноземними колегами; підвищити конкурентоспроможність 

української молоді та професорсько-викладацького складу на міжнародному 

ринку праці; проблематизувати необхідність пришвидшення інтеграції України у 

проєвропейський освітній простір. 

Автор визначив особливості вітчизняного соціокультурного капіталу  

педагогічного космополітизму, нагромадженого упродовж декількох століть яке 

за твердженням дослідника, є його остаточна нереалізованість, спровокована 

частково мінливістю загальнодержавної освітньої політики та регресивністю 

радянської ідеології. При цьому науковець аргументовано доводить, що 

хронологія вітчизняної історії розвитку педагогічного космополітизму дотична до 

світового освітньо-наукового пошуку, багата на пошуки змістового оновлення й 

структурування системи знань та орієнтована на збагачення організаційно-

діяльнісного компонента освітнього процесу. Водночас регіональний аспект 

послідовно-хронологічного висвітлення проблеми створює умови для наукової 

координації характерних рис у розрізі вітчизняного та іноземного педагогічного 

досвіду досліджуваного періоду.   

Велике значення для науково-педагогічного дослідження, безперечно має 

використання поняття «космополітизм», яке постає у вигляді різних соціально-

політичних орієнтацій — від взаємодії та зближення народів до повного 

відкидання національної культури та патріотизму. Сьогодні на тлі назрілих 

проблем інтеграції України у світовий освітньо-науковий простір та реалізації 

стратегій деідеологізації «космополітизм» набуває нового педагогічного звучання.  

Контроверсійний характер негативно-стереотипного висвітлення проблеми 

космополітизму у вітчизняних доробках є пожинком значних ідеологічних 

викривлень і потребує виваженої наукової реконструкції, зважаючи на 

загальнодержавні завдання міжнародного співробітництва. Соціальна 

авторитетність окремих інтернаціональних проектів (академічних обмінів, 

науково-дослідних програм; міжнародних наукометричних баз даних) засвідчує 

про космополітичний статус педагогічної теорії та практики. Перспективність 

розвитку міжнародної співпраці на вітчизняному науково-освітньому рівні 
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фрагментарно окреслена у змісті чинних законів України про освіту, які 

ґрунтовно представлені в рецензованій дисертації та авторефераті. 

Відрефлексування вітчизняно-історичної значущості педагогічного 

космополітизму важливе й для науково-мотивованої орієнтації сучасної 

української освіти на розвиток у міжнародному соціокультурному просторі, 

акцентуючись при цьому на паритетних засадах інтеграційної модернізації. 

Дослідницький пошук, спрямований на окреслення вітчизняного історичного 

досвіду багатостороннього міжнародного співробітництва педагогів-космополітів, 

надає змогу аргументувати висновки щодо доцільності подальшої профільної 

співпраці у ретроспекції уроків минулого.  

Дослідник встановив, що хронологія вітчизняної історії розвитку 

педагогічного космополітизму дотична до світового освітнього-наукового 

поступу, багата на пошуки змістового оновлення й структурування системи знань 

та орієнтована на збагачення організаційно-діяльнісного компоненту освітнього 

процесу. А регіональний аспект послідовно-хронологічного висвітлення 

проблеми уможливив наукову координацію характерних рис у розрізі 

вітчизняного та іноземного педагогічного досвіду досліджуваного періоду і 

дозволив розкрити риси дотичності вітчизняних інституційно-державних, 

суспільно-громадських та релігійно-духовних ініціатив до періодизації розвитку 

педагогічного космополітизму. Науковцем, на основі розгляду позицій ряду 

дослідників, простежено реконцептуалізацію персоніфікованих матеріалів; 

полірецептивний характер теоретико-методологічного аналізу міждисциплінарної 

сутності космополітизму; питання розвитку регіонального просвітництва на базі 

окремих освітніх інституцій; проаналізовано матеріали досліджень науковців з 

проблем розвитку педагогічного космополітизму як відповідь на сучасні вимоги 

часу, що містяться на сторінках зарубіжних видань.  

Опрацювання наявного джерелознавчого фактажу й аналіз практичної 

значущості потенціалу педагогічного космополітизму для реформування 

вітчизняної освіти і науки уможливили виявлення існуючих суперечностей.  

Актуальність проблеми й необхідність розв’язання виявлених  

суперечностей актуалізували вибір теми дисертаційного дослідження 



«Педагогічний космополітизм у соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ 

– 40-х рр. ХХ століття».  

Виконання дисертаційного дослідження, як зазначено у роботі та 

авторефераті, дотичне до затвердженого плану науково-дослідних робіт 

випускової кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, а також 

позиційно представлено темою «Зміст, методи, засоби і форми підготовки 

майбутнього вчителя» (протокол № 5 від 24 грудня 2008 р.). Разом з тим вважаємо 

за необхідне, зауважити, що наукова значущість дослідження зросла, якби був 

зазначений номер державної реєстрації теми дослідження.  

Дисертація складається з анотації українською й англійською мовами, 

вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (789 позицій, з яких 163 – архівні документи та рукописи). 

У тексті розміщено 23 таблиці і 79 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 

548 сторінок, серед них 426 – основний текст.  

Доповненням до змісту роботи є додатки. Проте їх науково-пізнавальна 

результативність зросла, якщо б кожний з них був правильно оформлений із 

зазначенням сторінки конкретного джерела.  

Автором переконливо обґрунтована тема дослідження, проаналізовано 

змістові лінії варіативності наявного понятійно-категоріального апарату 

дослідження; запропоновано авторське визначення терміну «педагогічний 

космополітизм»; окреслено полідисциплінарність досліджуваної проблематики; 

розроблено тематичну періодизацію у визначених дослідженням хронологічних 

межах, які чітко обґрунтувані, що обумовилося виявленими періодами.  

Заслуговує на схвалення джерельна база дослідження: 163 – архівні 

документи та рукописи (історичні й історико-педагогічні праці вітчизняних 

світочів; стародруки та рукописи наявних фондів (ХІІ-ХХ ст.); періодичні 

видання (з 1854 р.)). Позитивним є те, що опрацьовані джерела розкривають 

досліджувану проблему всієї територій України. 

Концепція дослідження репрезентована відрефлексуванням окресленого 

історико-педагогічного феномену на триєдиному рівні концептів: 



1) методологічного – розкриття особливостей досліджуваної проблематики за 

посередництвом методологічної єдності наукових підходів; 2) теоретичного – 

узагальненого змістовою сутністю відповідного понятійно-категоріального 

апарату та конкретизованого аналізом педагогічного космополітизму на різних 

рівнях через розкриття впливу соціокультурних умов досліджуваного періоду на 

розвиток педагогічного космополітизму. На ідейному рівні - частково 

підкріплювалося змістовою наповненістю праць представників Центральної і 

Західної Європи, репрезентувалося їх загально філософськими поглядами; 

3) практичного – окреслення перспективою впровадження теоретичної спадщини 

та результатів діяльності педагогів-космополітів у сучасний освітній процес. 

Формулювання мети і завдання дослідження актуалізувало використання 

низки методів: загальнологічних, теоретичних, емпіричних, які доцільно були 

використані науковцем. Серед останніх використано і спеціальні історико-

педагогічні методи: історико-структурний, хронологічний, історико-

компаративний, конструктивно-генетичний.  

У ході дослідження було дотримано загальнонаукові принципи (всебічності, 

географічного проектування, історизму, комплексності, наступності, наукової 

об'єктивності, нормативності, природовідповідності, системності, цілісності). 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження визначається тим, що: 

вперше: виконано комплексне обґрунтування педагогічного космополітизму крізь 

призму виокремлення дискурсу прорадянської упередженості; запроваджено до 

широкого обігу наукової сфери цілий спектр стародруків, рукописних фоліантів 

та архівних справ; розроблено історичну періодизацію розвитку педагогічного 

космополітизму у вітчизняних соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ – 

40-х рр. ХХ століття; впроваджено до широкого наукового обігу авторське 

визначення дефініції «педагогічний космополітизм»; доведено, що тактика 

педагогічно-космополітичної згуртованості була високопродуктивною для 

вітчизняно-просвітницького розвою; досліджено взаємовплив процесів відкриття 

та діяльності вітчизняних освітніх інституцій на географічні напрями розширення 

педагогічного космополітизму; персоніфіковано внесок педагогів-космополітів у 

примноження напрямів розвитку вітчизняного просвітництва; акцентовано увагу 



на вітчизняно-інтелектуальному розоренні педагогічного космополітизму силами 

радянсько-ідеологічного тоталітаризму; уточнено: сутнісне наповнення 

досліджуваних категорій «космополітизм», «космополіт», «космополітичний», 

«космополітичність», «космополіс»; узагальнено: сучасні іноземні підходи до 

розгляду проблеми впливу педагогічного космополітизму на поглиблення 

академічної мобільності; формування відкритого освітнього та наукового 

просторів; розширення профільної міжнародної співпраці; теоретичну спадщину 

та практичні здобутки українських педагогів-космополітів. Подальшого розвитку 

набуло вивчення теоретичної спадщини та практичного досвіду педагогів-

космополітів з метою окреслення перспективних планів піднесення України у 

рамках загальноєвропейських інтеграційних процесів.   

Проте наукова значущість дослідження зросла, якби були зроблені 

посилання на нововведені або маловідомі джерела. 

Практичне значення одержаних результатів, як зазначає автор полягає у 

розробці відповідних тематичних матеріалів: одноосібної монографії 

«Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних трансформацій» та 

навчального посібника для вищої школи: «Курс теоретичної фізики. Збірник задач 

з електродинаміки». 

Вихідні положення авторських напрацювань, викладених на сторінках 

тематичних матеріалів, можна використати при викладанні та розробленні 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін: «Історія педагогіки», 

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Основи 

педагогічної майстерності», «Теорія і практика вищої професійної освіти», «Вища 

освіта та Болонський процес», «Методика викладання фахових дисциплін», 

«Методологія сучасних педагогічних досліджень», «Філософія освіти», «Історія 

фізики», «Історія математики», «Астрономія», «Теоретична фізика», 

«Електродинаміка» та інші.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 5 

ЗВО (Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка від 20.05.2019 р. № 642-33/03), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка від 20.05.2019 р. 



№ 07-10/985), Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(довідка від 22.05.2019 р. № 410), Рівненського державного гуманітарного 

університету (довідка від 23.05.2019 р. № 01-12-43), Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка від 27.06.2019 р. 

№ 1280). 

Звертає увагу презентація особистого внеску здобувача, в якій у спільних з 

іншими науковцями публікаціях чітко виокремлено науковий доробок здобувача  

Апробація результатів дослідження відбулася на (конференціях, семінарах, 

читаннях): 19 – міжнародних, 9 всеукраїнських; 1 - міжрегіональній: 5 - 

внутрішньоуніверситетських.  

Результати дисертаційного дослідження знайшли висвітлення у 52 наукових 

і навчальних публікаціях, з них: 1 монографія (одноосібна); 1 навчальний 

посібник (одноосібний); 25 статей у наукових фахових виданнях (5 з них 

апробаційного характеру); 5 статей у міжнародних наукових фахових виданнях                

(1 з них у співавторстві); 8 статей у наукових виданнях апробаційного характеру 

(5 з них у співавторстві); 12 доповідей у збірниках тез конференцій (1 з них у 

співавторстві). 

У дослідженні здобувач висвітлив теоретичну значущість далекозарубіжних 

підходів, які розкривають зміст терміну «космополітизм» під педагогічним кутом, 

сумарно репрезентованого на рівні актуалізації: збереження єдиної культурної 

ідентичності. У роботі розмежовано спільнокореневі лексеми: «космополітизм», 

«космополіт», «космополітичність», «космополіс». Підкреслено, що теоретичні 

витоки педагогічного космополітизму дотичні до ідей знаних світу філософів 

минулого.  

З використанням аналітичних матеріалів контент-аналізу сучасних праць, 

які опубліковані у наукових працях автора і які розроблено на основі урахування 

відповідних критеріїв (дефініція аналізу – «педагогічний космополітизм»; 

джерело аналізу – далекозарубіжні публікації з іноземних видань, індексованих 

міжнародними наукометричними базами даних; кількісні дані – географічний та 

часовий), підкреслено широковживаність дефініції «педагогічний космополітизм» 



у працях іноземних дослідників ХХІ століття. Заслуговує на схвалення, що 

інформаційні матеріали контент-аналізу також розроблено на основі відповідних 

критеріїв. 

Формулюванню основної категорії дослідження «педагогічний 

космополітизм» також сприяло виокремлення низки критеріїв, врахування яких 

стало підставою для визначення педагогічного космополітизму як упорядкованої 

системи переконань, що впливають на світогляд, теорію й просвітницьку 

практику та виражають пріоритетність інтересів людства над інтересами окремих 

націй чи держав. У дослідницькій площині теоретичного аналізу педагогічний 

космополітизм презентовано відповідним ресурсним потенціалом: особистісним, 

педагогічним, інституційним, середовищ ним. 

В основу предметного висвітлення тематично-історичної періодизації 

покладено теж ряд критеріїв: 1) наявність соціокультурних протиріч між 

релігійним й раціональним, суспільним і провладним, традиційним та 

інноваційним; 2) націленість організаційно-змістових концептів просвітництва на 

використання кращих досягнень представників різних цивілізацій; 

3) детермінованість впливу на особистість різних соціальних інститутів, 

враховуючи їх функціональний потенціал (соціалізуючий, відтворюючий, 

контролюючий); 4) поетапність трансформації масової свідомості як наслідок 

впливу внутрішніх (регіональних і загальнодержавних) та зовнішніх 

(міжнародних) векторів. 

Заслуговує на схвалення виокремлення історичних етапів еволюції 

педагогічного космополітизму в соціокультурних умовах розвитку вітчизняного 

просвітництва досліджуваного періоду та їх відповідна характеристика. 

Ідентифіковано, що у вітчизняній теоретичній спадщині ХVІІІ ст. космополітична 

ідейність на педагогічному рівні репрезентувалася фрагментарно – здебільшого у 

формі спогадів (зокрема, «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік»). 

Підкреслено, що педагоги-космополіти були не лише представниками 

конкретного відрізку часу, а передусім – творцями соціокультурної реальності, 

яка враховувала загальноцивілізаційні імперативи розвитку просвітництва у 

контексті поглиблення міжнародного співробітництва. Хронологія розвитку 



педагогічного космополітизму на місцях після першої чверті ХVІІІ ст. виразно 

віддзеркалює дотичність вітчизняних соціокультурних подій до плину 

європейської історії. 

У теоретично-репрезентативному контексті підкреслено вітчизняно-

академічну продуктивність діяльності запрошених з-за кордону представників 

професорсько-викладацького складу, позначену зростанням чисельності 

навчально-методичних матеріалів, налагодженням профільної підготовки 

фахівців, упорядкуванням матеріально-технічної бази додаткових навчальних 

приміщень 

Вибірково персоніфіковано предметність розвитку педагогічного 

космополітизму, частково актуалізованого завдяки зростанню чисельності 

вітчизняних відряджень за кордон та підсиленого: відсутністю проімперського 

механізму нормативно-правового регулювання іноземних відряджень; складністю 

вітчизняного кадрового питання, яке стримувало активність загальнодержавного 

розвитку освіти і науки; прогресивністю підготовки фахівців на базі європейських 

вищих шкіл; комфортністю реалізації науково-дослідних завдань здобувачів у 

профільно-інституційних концентрах Європи для отримання вчених ступенів. 

Вказано, що прогресивність впливу педагогічного космополітизму на підвищення 

рівня грамотності, освіченості й професійної майстерності прослідковувалась в 

раціоналізації системи просвітництва на вітчизняних теренах та зазнавала 

паралельного нівелювання з боку діючої влади, щоб підтримувати існуючий 

політичний режим і не допустити впливу проєвропейських гуманістичних хвиль 

на соціокультурне життя українства. 

Контрастно показано побіжність впливу «інокультурних» векторів на 

освітні реалії підросійських регіонів – німецького на Слобожанщині та Київщині 

(Харківський та Київський університети) і французького на Новоросійщині 

(Рішельєвський ліцей). 

У вітчизняних умовах іноземні педагоги-космополіти з одного боку, 

намагалися удосконалити наявні освітні реалії, систематично апелюючи до 

світового навчально-виховного досвіду, з іншого – змушені були адаптуватися до 

політичної мінливості, яка привносила у соціокультурне буття українства 



своєрідну розосередженість. Суперечливість діючої освітньої політики 

орієнтувала вітчизняних педагогів-космополітів на побудову стійких 

міжнародних зв’язків з іноземними колегами, що уможливлювалося завдяки 

феноменальній внутрішній цілісності сфери освіти і науки. Систематичність 

розвитку вітчизняного педагогічного космополітизму досить органічно 

вписувалася у загальносвітовий галузевий прогрес завдяки частковій 

універсальності й структурованості системи знань.  

Соціокультурні реалії феноменологічного розвитку вирізнялися чіткою 

практичною зорієнтованістю, націленою на утвердження глибинних 

просвітницьких традицій, які частково інкрустувалися оновленим предметно-

результативним змістом педагогічної діяльності. 

В «Історичній реконструкції педагогічного космополітизму другої половини 

ХІХ ст.» проаналізовано значущість впливу загальносвітових та 

внутрішньодержавних детермінант на розвиток вітчизняного педагогічного 

космополітизму, репрезентовано змістову глибинність педагогічно-

космополітичного імперативу драгоманівських студій. 

Підкреслено, що упродовж досліджуваного століття розвиток вітчизняного 

педагогічного космополітизму відбувався в умовах перехресного впливу 

соціокультурної трансформації наявної світоглядної парадигмальності – 

теологічного нігілізму, який змінився на соціальний антагонізм.  

Соціокультурне утвердження цілеспрямованої галузевої інтернаціоналізації 

та понятійно-категоріальної стандартизації у вітчизняних умовах частково 

забезпечувалося завдяки наслідковості підписання резолюції Віденського 

конгресу (1815 р.). Деталізовано, що суспільне розчарування проімперською 

псевдоінтелігенцією призвело до необхідності «конструювання» істинного ідеалу 

педагога-космополіта – справжнього інтелігента, який підтримував тісні 

взаємозв’язки із зовнішнім світом. А негативна наслідковість впливу вітчизняної 

ліберально-консервативної мінливості політичних курсів на соціокультурний 

розвиток регіонів частково продукувалася соціальною нерівністю, 

неефективністю застарілих імперіалістично-виховних шаблонів, масовою 

неграмотністю. 



Загалом позитивно оцінюючи дисертацію Чумака Миколи Євгенійовича, 

вважаємо за необхідне висловити певні побажання і зауваження Йдеться 

насамперед про такі питання, які не були досить переконливо обґрунтовані чи 

пояснені:  

1. Позитивним є те, що автор не тільки робить висновок про значущість 

впливу педагогічного космополітизму на поступальний розвиток регіонально-

академічного просвітництва досліджуваного періоду, а й відтворює його вплив на 

рівні чотирьох основних концентрів: подвижницького, дефінітивно-предметного, 

реформеного, науково-дослідного. Разом з тим в авторефераті вказано, що вплив 

космополітизму відтворюється лише на трьох основних концентрах (стр. 29). 

2. Вважаємо, що для підвищення наукової цінності роботи доцільно було б 

у вступі, або в завданнях зазначити, що дана проблема розглядається переважно в 

діяльності фізико-математичних факультетів класичних університетів. 

3. Підрозділ 4.3 присвячено дієвості впливу педагогічного космополітизму 

на налагодження міжнародно-профільного співробітництва представників 

вітчизняних вищих шкіл. У ньому дисертант аналізує результативність творчої 

співпраці представників регіональних класичних університетів Наддніпрянщини 

із досвідченою професурою Європи, що проілюстровано в таблицях (4.3, 4.5, 4.6, 

4.7). Вважаємо, що наукова значущість зросла, якщо б в роботі була представлена 

аналогічна таблиця продуктивності творчої співпраці сучасних науковців 

України, які пройшли стажування за кордоном.  

4. Дисертаційне дослідження значно виграло б, якщо у окремих наочних 

матеріалах дисертації (рисунки 1.1, 1.3, 3.10, 5.11, 5.12, 5.13 та інші; таблиці 3.2, 

5.4 та інші, додаток А) здобувач вказав разом із номером джерела конкретні 

сторінки. Окрім цього, у додатках Б, В відсутні джерела посилань. Загалом у 

оформленні додатків зустрічаються неточності. 

5. Вважаємо, що поверхово представлено практичне значення одержаних 

результатів. Все, що автор пропонує використати при викладанні та розробці 

навчально-методичних матеріалів з 13 дисциплін у майбутньому бажано було б 

або   запропонувати  в  дисертації  як  шляхи  творчого  використання  результатів  

 



 

 

 

 


