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Актуальність теми наукової роботи та її зв'язок із галузевими 
науковими програмами. Істинне новаторство у будь-якій справі можливе 
лише на міцному науковому фундаменті, за умови критичного використання 
досвіду минулого, ознайомлення з яким убезпечує від зайвих захоплень та 
помилок, від відкриття давно відкритого, натомість забезпечує його 
прогностичність. Зокрема, без глибокого вивчення та аналізу діяльності 
відомих постатей української педагогіки неможливо дослідити історію 
розвитку загальної і національної педагогіки. Це стало причиною 
поглибленого інтересу науковців впродовж двох останніх десятиліть до 
проблем персоналій в історико-педагогічних дослідженнях.

У контексті означеного не викликає заперечень актуальність
дослідження внеску науково-педагогічної спадщини С.Чавдарова в розвиток
вітчизняної науки і освіти у 20-60-ті роки XX століття. Оскільки, за словами
автора дослідження, вимогою сьогодення є відродження української школи,
яка має увібрати в себе кращі народні та загальнолюдські ідеали і традиції,
здобутки вітчизняної та світової педагогічної думки минулого й сучасності.

• •

На межі XX -  XXI ст. з’явилася ціла низка праць, присвячених новому 
прочитанню спадщини окремих педагогів-мислителів, відкриттю нових імен, 
поверненню в історико-гіедагогічний контекст цілих періодів.

До того ж вивчення процесу становлення персонали С. Чавдарова у 
контексті соціально-культурного розвитку освіти у 20-60-х роках 
XX століття є одним із доказів актуальності проблеми персоналізму, як 
одного із перспективних шляхів історико-педагогічних досліджень.



Важливо відзначити, що дисертація виконана відповідно до 
тематичного плану науково-дослідної роботи відділу історії та філософії 
освіти Інституту педагогіки НАГІН України і є складником тем: «Процеси 
диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний 
аспект)» (2016-2018 рр., державний реєстраційний номер 0116Ш03183); 
«Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у 
добу незалежності» (2019-2021 рр., державний реєстраційний номер 
0119Ш01260).

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації.
У результаті проведеного дослідження дисертанткою:
-  досліджено персоналію С. Чавдарова у контексті суспільно- 

історичних та культурно-освітніх чинників розвитку освіти у 20-60-ті роки 
XX століття;

-  виявлено чинники, які сприяли становленню та розвитку особистості 
С.Чавдарова як майбутнього науковця;

-  встановлено й обґрунтувано періоди та напрями науково-педагогічної 
діяльності С. Чавдарова;

-  проаналізовано науковий доробок С. Чавдарова в контексті розвитку 
української освіти у 20-60-ті роки XX століття та розкрито суть дидактичних 
поглядів ученого;

-  розроблено рекомендандації щодо можливостей творчого 
впровадження педагогічних ідей і положень ученого, що стосуються освіти і 
навчання, у практику сучасної школи.

Нові факти, одержані здобувачем. Дисертація А. Ю. Кузьменко є 
комплексним дослідженням, у якому вперше на основі документальних 
джерел і наукової літератури здійснено цілісний аналіз науково-педагогічної 
діяльності С.Чавдарова у контексті історичних і освітніх подій 20-60-х років 
XX століття:

-  з’ясовано провідні чинники, що вплинули на розвиток особистості
діяча;

-  визначено основні напрями його педагогічної діяльності;
-  розкрито внесок С. Чавдарова в розвиток української дидактики;



-  висвітлено визначені С. Чавдаровим психолого-педагогічні основи
дидактики як теорії навчання;

-  уточнено розроблені С. Чавдаровим найважливіші методи навчання;
-  теоретично обґрунтовано форми навчального процесу та ідеї педагога 

щодо класно-урочної системи навчання;
-  представлено внесок С. Чавдарова в підготовку програм, підручників 

з української мови, методики навчання та методичних посібників з 
педагогіки;

-  встановлено й обґрунтовано періоди та напрями науково-педагогічної 
діяльності вченого.

Заслуговує на увагу той факт, що до наукового обігу введено нові та 
маловідомі архівні документи, історичні факти, пов’язані з життєдіяльністю 
С.Чавдарова і розвитком освітньої думки України у 20-60-х роках 
XX століття, що значною мірою розширили й конкретизували наукові 
уявлення про педагогічну спадщину С.Чавдарова та про хід педагогічного 
процесу в Україні.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Аналіз тексту дисертації А. Ю. Кузьменко та змісту публікацій 
дисертанта дають змогу дійти висновку про наукову достовірність 
викладених автором результатів.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, забезпечується належною теоретико- 
методологічною базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом 
наукових праць, і загалом не викликає сумніву.

Значення для науки і практики отриманих автором результатів.
Дисертаційна робота А. Ю. Кузьменко містить нові, раніше не 

захищені наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності 
розв’язують актуальне наукове завдання.

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес закладів вищої 
освіти України.



Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації. Практичне значення дослідження полягає в можливості 
використання сформульованих положень для збагачення історико- 
педагогічних знань, наповнення змісту лекційного курсу «Історія педагогіки» 
провідними ідеями педагогічного доробку С. Чавдарова; при написанні праць 
з історії педагогіки та дидактики, підручників і навчальних посібників; при 
підготовці нормативних та елективних спецкурсів і спецсемінарів з 
педагогіки й історії педагогіки; у роботі наукових гуртків, факультативів, 
творчих груп та інших науково-пошукових об’єднань загальноосвітньої і 
вищої школи; під час проведення культурно-просвітницької роботи зі 
студентами та учнями; у післядипломній освіті вчителів та викладачів вищої 
школи.

За результатами дисертаційного дослідження розроблено і 
впроваджено авторський спеціалізований навчальний курс «Видатні постаті в 
історії української педагогіки XX століття: С. X. Чавдаров».

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертантка на 
достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її актуальність, 
визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, хронологічні межі дослідження, 
аргументувала використання обраних методів, джерельної бази дослідження.

У вступі автор переконливо обґрунтувала актуальність проблеми та 
науковий апарат дослідження; розкрила наукову новизну, практичне 
значення одержаних результатів; надала інформацію щодо апробації 
результатів дослідження, публікації, структуру роботи.

Зокрема, в контексті історико-педагогічного вектору дисертації 
заслуговує на увагу джерельна база дослідження. Дисертанткою опрацьовано 
значний масив наукових джерел (праці С.Чавдарова -  підручники, навчальні 
посібники, монографії, наукові та публіцистичні статті, доповіді, рецензії, 
звіти, програми, матеріали публіцистичних видань; інформаційні матеріали 
наукових бібліотек, музеїв, архівів України), на підставі розгляду яких 
сформульовано власне бачення досліджуваної проблеми.

До наукового обігу введено нові та маловідомі архівні документи, 
історичні факти, пов’язані з життєдіяльністю С.Чавдарова і розвитком



освітньої думки України у 20-60-х роках XX століття, що значною мірою 
розширили й конкретизували наукові уявлення про педагогічну спадщину 
С. Чавдарова та про хід педагогічного процесу в Україні; доповнено 
інформацію про життєвий шлях та професійну діяльність С. Чавдарова. 
Подальшого розвитку набули: висвітлення ідей С. Чавдарова щодо питань 
дидактики, в цілому педагогічної науки в Україні у 20-60-х років 
XX століття, висвітлення теоретико-методичних аспектів організації 
навчально-виховного процесу в школах України у зазначений історичний 
період.

У першому розділі -  «Теоретичні засади дослідження персонали
(

С. Чавдарова у контексті соціально-культурного розвитку освіти у 20-60-х 
роках XX століття» -  здійснено аналіз історико-педагогічних досліджень 
вчених та оцінка їх внеску у розвиток української освіти; висвітлено вплив 
суспільно-історичних та культурно-освітніх чинників на розвиток 
особистості С. Чавдарова.

Автором з’ясовано, що на формування науково-педагогічного світогляду 
С.Чавдарова виникнення у нього новаторських ідей і прогресивних 
переконань, визначення змісту його педагогічної діяльності мали такі 
чинники: родинне виховання, гімназійна та університетська освіта, досвід 
роботи вчителем, викладачем, спілкування з відомими представниками 
української культури та освіти.

У другому розділі -  «Періоди та напрями науково-педагогічної і 
науково-дослідної діяльності С. Чавдарова» -  ґрунтуючись на засадах 
феноменологічного підходу, який полягає у відмові від стереотипів, від 
упередженості під час висвітлення фактів життєдіяльності ученого й 
розкритті значення його суб’єктивного досвіду як історичного утворення, 
авторкою виділено три періоди педагогічної діяльності вченого: 1-й -  
пошуково-пропедевтичний (1926- 1932 рр.), 2-й -  науково-педагогічний 
(1933—1943рр.), 3-й -  освітньо-педагогічний та узагальнюючий (1944-1962 рр.).

Відзначаємо високий науково-методологічний рівень дослідження щодо 
розробленої періодизації педагогічної діяльності С.Чавдарова, що здійснена 
авторкою з урахуванням комплексу чинників (суспільно-політичні,



соціально-економічні, педагогічні) й відповідних критеріїв (зміна суспільної 
парадигми, державної освітньої політики, нормативно-правової бази, 
розвиток школи та педагогічної науки).

У процесі дослідження доведено, що поєднання С.Чавдаровим 
управлінської, наукової і викладацької діяльності відкривало широкі 
можливості для педагогічного пошуку, апробації науково-методичних ідей, 
чому була присвячена вся трудова діяльність ученого. На основі логіко- 
системного аналізу літератури за темою дослідження авторкою доведено, що 
основними напрямами дослідження стали: методична та науково-дослідна 
діяльність; дослідження проблем історії педагогіки; вирішення проблеми
політехнічного навчання; питання підготовки викладачів вищої школи;

(

педагогічна діяльність у ВНЗ; управлінська діяльність; організація 
самостійної й науково-дослідницької роботи учнів та студентів.

У третьому розділі «Дослідження теорії і практики навчання у 
педагогічній спадщині С. Чавдарова» -  виокремлено особливості розвитку 
класичної теорії навчання у педагогічних працях ученого; спроектовано 
можливості творчого використання наукового доробку С.Чавдарова у 
навчанні та оцінюванні учнів сучасної школи.

Унаслідок наукового пошуку автором доведено, що, розв’язуючи 
актуальні питання розвитку системи народної освіти в Україні у 20-60-х 
роках XX ст., Сава Христофорович Чавдаров створив можливості для 
використання свого позитивного досвіду сьогоднішньою українською, 
школою, а його педагогічна спадщина стала гідним надбанням в історії 
розвитку освіти. Розв’язання поставлених завдань уможливило досягнення 
мети дисертаційного дослідження, що, однак, не вичерпує всіх аспектів 
вивчення внеску педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток української 
освіти.

Отже, дисертаційна робота А. Ю. Кузьменко за своїм змістом і формою 
є завершеним самостійним дослідженням, в якому вперше на основі 
документальних джерел і наукової літератури здійснено цілісний аналіз 
науково-педагогічної діяльності С. Чавдарова у контексті історичних і 
освітніх подій 20-60-х років XX століття.



Аналіз життєвого шляху С.Чавдарова, його праць і внеску у розвиток 
вітчизняної педагогічної науки залишається актуальним і сьогодні. Він 
необхідний для того, щоб визначити для себе й показати сучасникам витоки 
явищ і подій через багату й різноманітну історію розвитку українського 
шкільництва і педагогічної думки. Тому зібраний і структурований з 
використанням проблемно-хронологічного підходу, об’єктивно 
проаналізований з допомогою порівняльного методу і узагальнений 
дисертаційний матеріал стане надійним підґрунтям для подальших історико- 
теоретичних досліджень.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. В цілому 
позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної роботи, 
висловимо деякі зауваження та побажання дискусійного характеру:

1. Відповідно до завдань дослідження дисертанткою розроблено 
рекомендації щодо можливостей творчого впровадження педагогічних ідей і 
положень ученого, що стосуються освіти і навчання, у практику сучасної 
школи. Тому при обґрунтуванні практичного значення дослідження потребує 
конкретизації інформація щодо означених дослідницьких результатів.

2. У змісті дисертації потребує уточнення інформація про життєвий 
шлях та професійну діяльність педагога, доповнена новими та 
маловідомими архівними документами, історичними фактами, вперше 
введеними до наукового обігу.

3. На нашу думку, додатки до дисертаційної роботи збагатилися б 
бібліографією праць С. Чавдарова.

4. Наукові результати дослідження внаску педагогічної спадщини 
С. Чавдарова у розвиток української освіти, а також нові та маловідомі 
архівні документи, історичні факти, які вперше уведені до наукового обігу, 
можуть стати цінним матеріалом для авторської монографії та навчального 
видання з авторського спеціалізованого курсу «Видатні постаті в історії 
української педагогіки XX століття: С. X. Чавдаров», розробленого за 
результатами дисертаційного дослідження.

Проте висловлені зауваження не впливають на позитивне враження від 
дисертації в цілому та не знижують її цінність.



Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
виданнях.

Відзначаємо значний перелік авторських праць, а саме 15 публікацій, з 
яких: 3 -  статті у провідних фахових наукових виданнях України 
(2 одноосібні), 3 статті у наукових виданнях держав, що входять до 
Європейського Союзу, 9 праць, опублікованих за результатами участі у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Тимчасового 
порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії». Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для 
висновку про те, що дисертаційна робота «Внесок педагогічної спадщини 
С. X. Чавдарова у розвиток української освіти (20-60 роки XX століття)» є 
самостійною, завершеною науковою роботою, відповідає вимогам наказу 
Міністерства освіти і науки України №40 від 12 січня 2017 р. 
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за 
№ 155/30023) та пп. 9-15 «Тимчасового порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України «Про присудження ступеня доктора філософії» 
від 6 березня 2019 р. № 167 (назва Постанови із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ№ 608 від 09.06.2021; із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ № 979 від 21.10.2020, № 608 від 09.06.2021), а її автор 
Кузьменко Анна Юріївна заслуговує на присудження наукового ступеня
доктора філософії зі спеціальності 011 -  Освітні, педагогічні науки.

■»

Офіційний опонент -
професор кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Уманського державного педагогічного


