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З присутніх науково-педагогічних та наукових працівників кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 7 докторів наук та 3 кандидати наук – 

фахівці за профілем представленої дисертації. 

Головуюча засідання – Філоненко Оксана Володимирівна, доцент 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, 

доцент. 

СЛУХАЛИ: Доповідь Кузьменко А. Ю. «Внесок педагогічної 

спадщини С. Х. Чавдарова в розвиток української освіти (20-60 роки 

ХХ століття)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальност1 011 – Освітні, педагогічні науки.  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інновацій та прогнозування розвитку освіти Інституту 

педагогіки НАПН України К. В. Гораш. Тему дисертаційного дослідження 

А. Ю. Кузьменко затверджено рішенням Вченої ради Інституту педагогіки 

НАПН України (протокол № 10 від 26 жовтня 2017 р.) та узгоджено у бюро 

Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і 

психології (протокол №3 від 29 травня 2018 р.). 

Доповідачка обґрунтувала актуальність обраної теми, визначила мету, 

завдання, охарактеризувала об’єкт та предмет дослідження, виклала основні 

наукові положення та висновки, що виносяться на захист, вказала науково-

практичну значущість роботи, зазначила про впровадження результатів 

дослідження. 

Авторка зазначила, що у дисертації вирішуючи завдання вивчення 

персоналії С. Чавдарова у контексті суспільно-історичних та культурно-

освітніх чинників розвитку освіти у 20-60-ті роки ХХ століття й чинників, які 

сприяли становленню та розвитку особистості С. Чавдарова як майбутнього 

науковця, ми зосередились на вивченні документальних джерел і наукової 

літератури, здійснивши цілісний аналіз науково-педагогічної діяльності 

С. Чавдарова у контексті історичних і освітніх подій 20–60-х років 

ХХ століття. 

Наприкiнцi ХХ – на початку ХХI ст. увага науковцiв незалежної 

України була зосереджена на дослiдженнi не лише сутi iсторичного процесу, 

але й самого буття людини, яке стало формою прояву iсторичної реальностi. 

Тож, увага до проблем персоналiзму в рiзних галузях наукової дiяльностi i, 

зокрема, в педагогiчнiй науцi, виявилась закономiрною. Наукове вивчення 

бiографiй i наукової творчостi педагогiв можна вважати iнновацiйним 

процесом в iсторико-педагогiчнiй науцi, оскiльки останнiми роками стало 

можливим залучення до наукового розгляду фактiв i вiдомостей, якi через 

об’єктивнi причини ранiше не могли бути предметом вивчення.   

Безсумнівним є той факт, що без глибокого вивчення та аналiзу 

дiяльностi вiдомих постатей української педагогiки неможливо дослiдити 

iсторiю розвитку загальної i нацiональної педагогiки. Це стало причиною 

поглибленого iнтересу науковцiв впродовж двох останнiх десятилiть до 

проблемами персоналiй в iсторико-педагогiчних дослiдженнях.  
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Історiографiчнi дослiдження з iсторико-педагогiчних питань робили 

спроби прослiдкувати розвиток iсторико-педагогiчної науки та з’явилися на 

теренах України ще у ХIХ столiттi. У ХХ ст. iсторiографiчну традицiю 

продовжили С.Русова, Я.Чепiга, М.Гордiєвський, М.Грищенко, М.Даденков, 

О.Дзверiн, Я.Калакура, М.Миронов, В.Науменко, С.Постернак, Я.Ряппо, 

С.Синицький, М.Скрипник, М.Ярмаченко та iн.. Окремi проблеми 

педагогiчного джерелознавства розглядали в рiзнi роки М.Анiсов, 

К.Васильєв, С.Iванов, Н.Коляда, О.Кошелєва, М.Михайлова, Д.Раскiн, 

М.Шабаєва та iн..  

Теоретичнi та методологiчнi аспекти розвитку педагогiчної науки і 

iсторiографiї пiдiймають у своїх дослiдженнях вiдомi вченi-педагоги такi як 

Л.Березiвська, Н.Дiчек, Е.Днiпров, Н.Гупан, М.Євтух, С.Золотухіна, 

О.Сухомлинська, М.Ярмаченко й iн..  

За часiв радянського перiоду у дослiдженнях проблем розвитку iсторiї 

педагогiки спостерiгалась схематична побудова персоналiстичних 

дослiджень, а вже у кiнцi ХХ ст. можна спостерiгати, як науковцi стали 

поступово звертатися до забутих постатей вiдомих педагогiв, навiть згадки 

про яких були забороненi. Наслiдком таких зрушень стало повернення в 

iсторiю педагогiки у 90-х роках минулого столiття забутих iмен видатних 

дiячiв української освiти (Х.Алчевської, Г. Ващенка, А. Волошина, 

Б. Грiнченка, I. Огiєнка, С. Русової, Т.Лубенця, С. Черкасенка, Я.Чепiги та 

iн.). Пiдтвердженням зростаючого iнтересу iсторико-педагогiчної науки до 

персоналiй є низка дисертацiй, якi були захищенi в останнi два десятки рокiв.  

Результати нашого дослiдження свiдчать, що роки життя i дiяльностi 

С. Чавдарова припадають на кiнець ХIХ-XX столiття, який став складним i 

суперечливим етапом в iсторiї розвитку освiти взагалi, й школи зокрема. Цей 

перiод позначений бурхливими подiями, що сталися в країнi: Перша 

росiйська революцiя (1905-1907 рр.), Перша свiтова вiйна (1914-1918 рр.), 

Жовтнева революцiя (1917-1920 рр.), Громадянська вiйна (1918-1920рр.), 

Друга світова вiйна (1939-1945 рр.). Саме вони мали вирiшальний вплив на 

урядовi дiї, тенденцiї у суспiльно-полiтичнiй та соцiально-економiчнiй сферах 

життя. Утiм, незалежно вiд полiтичних настроїв, що панували серед 

правлячих кiл, питанням перспективи розвитку освiти традицiйно надавалося 

вагоме значення, оскiльки пiдтримка i змiцнення влади великою мiрою 

залежали вiд освiтнього чинника.  

Вивчення архiвних документiв, бiографiчної лiтератури дає пiдстави 

стверджувати, що на формування науково-педагогiчного свiтогляду 

С.Чавдарова виникнення у нього новаторських iдей i прогресивних 

переконань, визначення змiсту його педагогiчної дiяльностi мали: 1) родинне 

виховання та соцiальне оточення, в якому зростав учений, сприятливо 

вплинуло на формування особистостi С.Чавдарова, рис його характеру, 

визначення демократичних орiєнтирiв, загальнолюдських та нацiональних 

цiнностей; 2) навчання С.Чавдарова в Імператорському університеті Святого 

Володимира й винятковий вплив викладацького колективу: О.Астряба, 

М.Верикiвського, П.Горецького, М.Грищенка, О.Дорошкевича, 
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К.Лебединцева, І.Огієнка, П.Нятко й iн.; 3) система освiти, в умовах якої 

вiдбувалося становлення особистостi С. Чавдарова; 4) наукове та навчально-

педагогiчне середовище, в якому вiн опановував найновiшi методи 

рацiонального дослiдження й розпочав власну педагогiчну дiяльнiсть; 

5) постiйне творче самовдосконалення, саморефлексія й самостiйнi науково-

педагогiчнi пошуки вченого. Творче становлення педагога-вченого 

вiдбувалося подiбно до переважної бiльшостi його ровесникiв: в освiтi й 

самоосвiтi, щоденнiй роботi, творчих зусиллях, спробах, пошуках, у 

спiлкуваннi зi старшими майстрами-науковцями. Отже, названi чинники, що 

становлять дiалектичну єднiсть, сприяли формуванню в С.Чавдарова науково-

педагогiчного свiтогляду, що базувався на уявленнi про синтез природних та 

соцiальних процесiв, гуманiстичному й рацiоналiстичному фiлософських 

пiдходах та вiдзначався прогресивним характером, критичнiстю й 

конструктивнiстю його теоретичних iдей.  

Таким чином, вивчення процесу становлення персоналiї С.Чавдарова у 

контекстi соцiально-культурного розвитку освiти у 20-60-х роках XX столiття 

є одним iз доказiв актуальностi проблеми персоналiзму, як одного iз 

перспективних шляхiв iсторико-педагогiчних дослiджень.  

Свiтогляд С.Чавдарова вiдображає позицiю особистості, яка вбачала, 

що за будь-яких полiтичних й соцiокультурних умов слід пiклуватися про 

культуру рiдного народу, сприяти розбудовi його духовностi й освiченостi. 

Формування iдейних позицiй С.Чавдарова вiдбувалося на демократичнiй 

основi пiд впливом рiдної мови, поваги до традицiй i звичаїв українського 

народу. Значний внесок у становлення майбутнього вченого-педагога зробили 

його викладачi – кращi представники тодiшньої прогресивної iнтелiгенцiї.  

Основою формувався світогляду С. Чавдарова, стали: класична 

педагогіка і психологія; сучасні для того часу новаційні досягнення у галузі 

психолого-педагогічних наук; елементи народної педагогіки та комуністична 

ідеологія, притаманна періоду професійного становлення майбутнього 

вченого. Однак, національна українська ідея вибудовувалась у С. Чавдарова 

на фундаменті гуманістично орієнтованої національної ментальності 

українського народу з одного боку, а з іншого – інтегрувалася у радянську 

ідеологізовану модель комуністичного майбутнього. Ці чинники становлять 

діалектичну єдність та сприяли формуванню у С. Чавдарова науково-

педагогічного світогляду, що базувався на уявленні про синтез природних та 

соціальних процесів, гуманістичному та раціоналістичному філософських 

підходах і відзначався прогресивним характером, критичністю та 

конструктивністю теоретичних ідей. 

Логiко-системний аналiз лiтератури за темою дослiдження свiдчить, що 

основними напрямами дослiдження стали: методична та науково-дослiдна 

дiяльнiсть;  дослiдження проблем iсторiї педагогiки; вирiшення проблеми 

полiтехнiчного навчання; питання пiдготовки викладачiв загальноосвiтньої та 

вищої школи; педагогiчна дiяльнiсть у закладах вищої освiти; управлiнська 

дiяльнiсть; органiзацiя самостiйної роботи учнiв та студентiв.  
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Вирішуючи третє завдання дослідження, ми використали 

феноменологічний підхід, який полягає у відмові від стереотипів, від 

упередженості під час висвітлення фактів життєдіяльності ученого й 

розкритті значення його суб’єктивного досвіду як історичного утворення, та 

виділили три періоди педагогічної діяльності С.Чавдарова: 1-й – пошуково-

пропедевтичний (1926 – 1932 рр.). У цей час розпочалася педагогічна 

діяльність С. Чавдарова. Він працював інспектором сільських шкіл 

Київського окружного відділу народної освіти (1926–1929), працював у 

Київському інституті соціального виховання. З цього часу він розпочав 

активну просвітницьку та організаційно-методичну діяльність, глибоко 

вивчав потреби сільської школи, аналізував складний шлях становлення і 

розвитку нової системи освіти в Україні. Діяльність майбутнього вченого 

мала пошуково-пропедевтичний характер: саме у цей період виявився його 

педагогічний хист, набули розвитку його педагогічні та професійні здібності, 

окреслилися провідні напрями подальших творчих пошуків у галузі освіти, 

з’являються перші наукові роботи.  

2-й – науково-педагогічний (1933-1943 рр.). – період науково-

педагогічного становлення С.Чавдарова. Учений багато працював над 

удосконаленням методики викладання української мови в школах. Він 

створив посібник для вчителів «Як викладати українську мову в початковій 

школі» (1934), підготував монографію «Методика викладання української 

мови в початковій школі» (1937). Сава Христофорович є автором підручників 

«Українська мова» для 1- 4 класів початкової та восьмирічної школи, 

підручників для 1- 4 класів шкіл для слабозорих. Більшість із них витримали 

близько тридцяти перевидань. С.Чавдаров намагався розкрити 

найактуальніші питання навчання і виховання школярів. 

У цей період його діяльності виходить підручник «Педагогіка» (1940) 

для педагогічних інститутів за редакцією С.Чавдарова, який вперше вийшов 

українською мовою. Підручник отримав високу оцінку колег, думки яких 

були висвітлені у відповідних рецензіях.  

Будучи в евакуації, С.Чавдаров з 1941 до 1943 року завідував кафедрою 

педагогіки Сухумського державного педагогічного інституту Грузинської 

РСР. Незважаючи на складний воєнний час, С.Чавдаров наполегливо працює 

в царині педагогічної освіти і науки. Він бере активну участь у підготовці та 

випуску наукових праць Сухумського державного педагогічного інституту у 

якості одного з відповідальних редакторів 

3-й – освітньо-педагогічний та узагальнюючий (1944-1962 рр.) – період 

узагальнення творчого досвіду (до напруженої педагогічної й наукової 

діяльності вченого додалося викладання в університеті наукових знань для 

вчителів м. Києва, робота заступником голови науково-методичної ради 

Київського державного університету, членом президії Республіканського 

педагогічного товариства, членом президії науково-методичної ради з 

проблем педагогіки вищої школи при Міністерстві вищої і середньої 

спеціальної освіти УРСР. 
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Післявоєнний період діяльності шкіл та науково-дослідних установ 

потребував удосконалення підготовки педагогічних кадрів, навчальних 

планів, навчальних програм, підручників та навчальних посібників, на чому 

була зосереджена робота органів народної освіти і науково-дослідного 

інституту педагогіки зокрема. До вирішення цих завдань мав безпосереднє 

відношення С.Чавдаров як заступник директора, а пізніше і директор 

Інституту педагогіки. Це також період найбільш повної реалізації творчого 

потенціалу С.Чавдарова як талановитого вченого, блискучого лектора, 

наукового наставника талановитої молоді й корифея вищої школи. 

Праця на науково-методичній ниві і його наукові дослідження сприяли 

розвитку теорії і практики навчання, розвитку педагогіки як науки, 

української мови та літератури, методики викладання української мови в 

школі.  

Вирішуючи четверте завдання нашого дослідження ми аналізували 

науковий доробок С. Чавдарова в контексті розвитку української освіти у 20-

60-ті роки ХХ століття та розкрили суть дидактичних поглядів ученого, його 

внесок у розвиток освіти зазначеного періоду. 

Аналіз праць відомих педагогів України, зокрема, А.Алексюка, 

Л.Березівської, Н.Бібік, О.Біляєва, М.Богуславського, В.Бондара, Л.Бондар, 

Л.Вовк, М.Гриценка, М.Грищенка, Н.Гупана, Н.Дічек, М.Євтуха, 

С.Золотухіної, В.Кравця, В.Майбороди, О.Савченко, О.Сухомлинської, 

С.Чавдарова, М.Ярмаченка та ін. дає підстави стверджувати, що питання 

відбору та структурування змісту освіти у педагогічній науці займає одне із 

центральних місць. Доведено, що від вирішення цих питань  великою мірою 

залежить якість освіти, рівень підготовки молоді до життя у суспільстві, 

здатність забезпечувати його розвиток. Можливість глибше усвідомити 

закономірності розвитку освітніх процесів, їхньої зумовленості суспільними, 

соціокультурними та іншими чинниками, виявити зв’язки, оцінити їх 

сучасний стан і напрями подальшої еволюції може дати історико-

педагогічний підхід.  

Установлено, що на цілі освіти в Україні у 20-60-ті роки ХХ століття 

значний вплив мали: 1) зміна суспільно-політичного ладу (радянська доба), 

зміни політичних лідерів та урядів, рівень громадянської активності, мовна 

політика (русифікація, спроби утвердження української мови);  2) потреби 

економіки у підготовці фахівців (політехнізація школи), науково-технічний 

прогрес, демографічна ситуація після воєн, розвиток села, урбанізація; 3) 

зміни у структурі освіти (інтегрування початкової освіти в загальну середню), 

розвиток педагогічної науки, здійснення експериментальних досліджень у 

галузі початкової освіти, участь педагогічної громадськості в реформуванні 

освіти, професійна підготовка педагогічних працівників та їх статус у 

суспільстві. 

Встановлено, що формування змісту освіти у 20-60-ті роки ХХ століття 

відбувалося під впливом вже зазначених чиннків на загальносоюзному рівні, 

за винятком так званих «специфічних предметів» для шкіл УРСР – українська 

мова та російська мова. Саме цими предметами безпосередньо опікувався 
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С.Чавдаров  разом з інними українськими науковцями. Навчальні плани 

узгоджувалися з Міністерством освіти СРСР, а вже потім затверджувались 

Міністерством освіти УРСР. Відповідно до навчальних планів розроблялися 

програми, які зазнавали постійних змін у кожен період розвитку освіти. Після 

1954 року з програм було вилучено другорядний навчальний матеріал, було 

оновлено застарілу інформацію, усунено зайву концентричність, обсяг 

теоретичних відомостей, було посилено практичну спрямованість. Знання, 

уміння і навички було адаптовано до вікових особливостей учнів, а також 

робились спроби забезпечити наступність у змісті початкової й середньої 

освіти. 

Виявлено, що у 20-60-ті роки ХХ століття у школярів формувалася 

система цінностей, притаманних тоталітарній державі (колективізм, 

домінування інтересів держави над власними, конформізм та ін.). Тому 

частина праць С.Чавдарова пройнята радянською ідеологією, оскільки 

радянської школа передбачала озброєння учнів міцними знаннями, уміннями 

і навичками (ЗУН), формування в учнів марксистсько-ленінського світогляду, 

виховання їх у дусі комуністичних ідеалів. У цей час до цілей освіти 

вводилося інтегральне уміння – уміння вчитися, на чому акцентував увагу і 

реалізовував у практичній діяльності, особливо при підготовці підручників, 

С.Чавдаров. У єдності з освітніми завданнями велика увага надавалась 

вирішенню виховних завдань, що іноді навіть превалювало над першими. 

Основна увага у 20-60-ті роки ХХ століття спрямовувалась на комуністичне 

виховання учнів, органічними складниками якого були інтернаціональне, 

атеїстичне, розумове, моральне, фізичне, естетичне, трудове виховання. 

Цьому завданню цілком були підпорядковані всі проблеми школи, зміст 

навчання, розробка навчальної і методичної літератури. Та встановлено 

також, що не можна не віддати належне всім численним науковим 

напрацюванням С.Чавдарова, які стосувалися проблеми принципів і методів 

навчання в школі і які суттєво впливали на розвиток науки дидактики. 

Доведено, що найактуальнішими завданнями теорії навчання дослідник 

вважав розкриття, теоретичне обґрунтування і практичну перевірку шляхів  

удосконалення методів навчання.  

Результати нашого дослідження свідчать, що С.Чавдаров розглядав 

навчання як складний багатогранний процес, упорядковану систему, 

сукупність взаємопов’язаних і послідовно розміщених психолого-

педагогічних елементів, які і утворювали систему. Особливим підходом у 

цьому процесі було визначення С.Чавдаровим психологічних засад 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Відомо, що найскладнішими 

елементами є початковий рівень засвоєння знань, а також готовність учнів 

використовувати ці знання на практиці. Та, щоб досягти успішного 

результату, варто глибоко розуміти істотні риси характеру вихованця, рівень 

його мислительної діяльності, особливості емоційно-вольової сфери, 

інтереси, які уподобання і прагнення має учень, його морально-вольові 

якості. Адже вивчення портрету вихованця дає змогу вчителеві здійснювати 

діагностику його поведінки та сприяє передбаченню й прогнозуванню шляхів 



 8 

подальшого розвитку виховання його як особистості. Цьому сприяла і 

перебудова освіти загалом і початкової освіти зокрема, проведення наукових 

досліджень у галузі педагогіки і психології. Розгортанню ґрунтовних 

наукових досліджень сприяло певне послаблення партійно-ідеологічного 

тиску на ці науки, посилення державної підтримки до теоретичних і 

експериментальних досліджень у цих науках. Завдяки експериментальним 

дослідженням, які здійснювались наприкінці 50-х років ХХ століття, увага 

дослідників була спрямована на встановлення взаємозалежності між 

психічним розвитком дитини та відповідною побудовою навчально-

виховного процесу. Вчені також намагались з’ясувати, чи забезпечує 

традиційна система навчання належний розвиток молодших школярів і 

докладали зусиль для побудови змісту освіти з урахуванням інтелектуального 

й психічного їх розвитку.   

Саме на цих засадах вибудовувалась теорія навчання і виховання у 

підручниках, навчальних посібниках та методичних розробках С.Чавдарова, 

при використанні яких можна було застосовувати так звані «активні» методи 

навчання, зокрема дидактичні ігри, практичні й самостійні роботи та ін.. 

Актуальними й сьогодні є думки С.Чавдарова про розвиток інтересу 

учнів до самостійної роботи з книжкою, підвищення ефективності уроку як 

основної форми організації навчально-виховного процесу, активному 

застосуванню дослідницької роботи на уроках і в позакласній діяльності. 

Переконливою і доведеною стала позиція вченого, що у результаті 

систематичного навчання учні набувають навичок логічного мислення, 

привчаються правильно вивчати факти, всебічно аналізувати їх, робити 

логічні умовиводи. Надзвичайно важливою є оцінка вченим ролі вчителя у 

школі, важливості його слова і живого впливу, якого ніщо не може замінити – 

ніякі технічні засоби, ніяка комп’ютерна техніка. 

Розв’язуючи п’яте завдання було з’ясовано, що розбудова національної 

школи викликала увагу до проблем структури змісту освіти, методологічних 

засад його конструювання та розвитку, відбору предметів для навчання у 

школі, критеріїв відбору матеріалу до кожного з них, обсягу та порядку 

викладення змісту в освітніх стандартах та програмах.  

В умовах сьогодення організація освітньої діяльності у закладах 

загальної середньої освіти у здійснюється відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р., Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 

№ 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1392. 
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Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідними Державними стандартами результатів навчання, є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про 

освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня 

програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях 

освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня 

освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником.  

Зміни, які відбуваються в українській освіті, вимагають осмислення та 

кардинально нового науково-методичного забезпечення, найважливішим 

компонентом якого стали навчальні підручники та посібники, що за змістом 

відповідають новій українській школі, вимогам сучасного стану науки. У 

цьому контексті продовжується аналітична адаптація педагогічних ідей, 

сформульованих С.Чавдаровим у його підручниках, методиках навчання й 

наукових статтях. Найголовнішими з-поміж них є проблеми гуманізації 

навчально-виховного процесу, врахування індивідуально-вікових 

особливостей учнів, диференціація навчання, інтеграція предметів і 

конкретних методик навчання, наближення процесу навчання до рівня 

розвитку сучасної науки і культури, інтенсифікація дидактичних методів, 

розвиток самостійності, інтересу до навчання тощо. 

Порівняння навчальних програм, які розроблялись у 20-60-ті роки 

ХХ століття і підходи до розробки програм сучасної школи дало можливість 

встановити відмінності у цьому процесі: основою для розроблення освітньої 

програми сучасної школи є стандарт освіти відповідного рівня. Освітні 

програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими 

суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до законів 

України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Заклади освіти 

можуть використовувати типові або інші освітні програми, які затверджені 

відповідно до чинного законодавства.  

Доведено, що у ключі поставлених завдань, критичного осмислення 

минулого досвіду роботи школи потребує сучасна парадигма освіти і 

виховання, що сприятиме  поліпшенню оволодіння системою знань, умінь і 

навичок, формуванню майбутньої фахової компетентності задля успішної 

реалізації особистих інтересів та інтересів суспільства.  

 З’ясовано, що сучасна система навчання дисциплін різних циклів в 

українській школі характеризується багатоваріантністю і різноманітністю. Це 

вимагає розробки нових підходів до визначення змісту та методів навчання, з 

можливістю використанням традиційних методів навчання у нових умовах. 

Оновлення змісту освіти створює передумови для успішного досягнення 

навчальної мети зокрема,  шляхом застосування нових освітніх технологій, 

практико-орієнтованого підходу та реалізації виховної мети освіти, 

спрямованої на  формування духовно-етичних уявлень школярів,  широкого 

світогляду, громадянської й етнічної свідомості, розвитку їх творчих 

здібностей. 
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Розв’язуючи актуальні питання розвитку системи народної освіти в 

Україні у 20-х–60-х роках  ХХ 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. 

На нашу думку, подальшого вивчення потребують розв’язання  питання 

розвитку теорії і практики вивчення інших навчання дисциплін в ключі їх 

міжпредметних зв’язків, філософії освіти, організації науково-дослідної 

роботи учнів та студентів, позакласної й поза аудиторної роботи, які є 

складовою науково-педагогічної спадщини С.Чавдарова, але ще недостатньо 

досліджені. Вивчення цих проблем може стати предметом окремих історико-

педагогічних досліджень.  

По доповіді було задано 10 запитань, на які доповідачка дала правильні 

і ґрунтовні відповіді. Питання задавали: 

Шандрук Світлана Іванівна, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна  

Анно Юріївно, уточніть, будь ласка, які напрями діяльності С. Чавдарова 

стали основоположними у Вашому дослідженні? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. Логiко-системний аналiз 

лiтератури за темою нашого дослiдження свiдчить, що основними напрямами 

діяльності С.Чавдарова стали: 1) методична та науково-дослiдна дiяльнiсть;  

дослiдження проблем iсторiї педагогiки; 2) вирiшення проблеми 

полiтехнiчного навчання; питання пiдготовки викладачiв загальноосвiтньої та 

вищої школи; 3) педагогiчна дiяльнiсть у закладах вищої освiти; 

4) управлiнська дiяльнiсть; 5) органiзацiя самостiйної роботи учнiв та 

студентiв.  

Радул Ольга Сергіївна, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна  

Анно Юріївно, скажіть, будь ласка, хто з українськиї вчених-педагогів у своїх 

наукових працях висвітлював проблеми розвитку української національної 

освіти і виховання? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. У цьому контексті слід 

відзначити глибокі наукові дослідження, присвячені історії українського 

шкільництва, які помітно активізувалися в останні роки (Л. Березовська, 

Л. Вовк, І. Воробець, Н.Гупан, Н. Дічек, С. Дмитренко, Т. Завгородня, 

С.Золотухіна, Є.Коваленко, Н. Коляда, І. Курляк, Н. Побірченко, Б. Ступарик, 

І.Стражнікова, О. Сухомлинська та ін.).  

Вирішення проблем у освітній галузі, розвитку національної освіти і 

виховання, входження України до європейського освітнього простору 

присвячені дослідження або положення окремих праць відомих вітчизняних 

учених А. Вихруща, Ю. Войцехівського, В. Галузинського, О. Драча, 

П. Дроб’язка, М. Євтуха, І. Зайченка, С. Золотухіної, І. Зязюна, 
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Н. Калениченко, В. Креміня, В. Кузя, В. Липинського, В. Майбороди, 

Н. Ничкало, О. Пронікова, О.Плахотнік, О. Сухомлинської, Д. Федоренка, 

М. Фіцули, П. Щербаня та інших. 

Савченко Наталія Сергіївна, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна  

Анно Юріївно, ознайомлення зі змістом Вашого наукового дослідження дає 

підстави вважати його беззаперечну актуальність. Скажіть, будь ласка, якими 

підходами Ви послуговувалися при розкритті внеску наукового доробку 

С. Чавдарова у розвиток української освіти? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. Ми вдалися до цілісного 

розкриття внеску наукового доробку С. Чавдарова у розвиток української 

освіти. Нами було використано біографічний, феноменологічний, 

парадигмальний та системний підходи.  

Послуговуючись біографічним підходом, ми виходили з того, що це 

спосіб роботи з джерелами, при якому біографію педагога можна розглядати 

як визначальний чинник його творчості, з одного боку, а з іншого, – як 

відбиток епохи, в якій жив і працював учений. Такий аналіз дає можливість 

виявити причини появи тих чи інших педагогічних ідей у різні біографічні 

періоди та виявити певні закономірності у нагромадженні емпіричних фактів. 

Саме цей підхід нами був використаний для вивчення формування світогляду 

відомого педагога С.Чавдарова та аналізу впливу його світоглядних позицій 

на творчий доробок, як виразника своєї епохи. 

Значення суб'єктивного досвіду як основного вимірника сутності 

людської особистості розкриває феноменологічний підхід. Цей підхід 

спонукає до відмови від ідеалізації особистості, від догматизму і 

упередженості під час аналізу та опису наукових та педагогічних поглядів 

персоналії. У 20-60-х роках ХХ століття С.Чавдаров узагальнив досвід 

розвитку радянської і української освіти, дидактики, висвітлив його у своїх 

наукових працях, і тим самим дав можливість його оригінального 

застосування у загальноосвітній школі та закладах вищої освіти. Як 

зазначають М.Євтух і О.Проніков у статті «Старійшина українських педагогів 

Сава Христофорович Чавдаров», «…з цього часу він розпочинає активну 

організаційно-методичну діяльність …аналізує складний шлях становлення і 

розвитку нової системи освіти України». 

Парадигмальний підхід дає змогу розглянути логіку розвитку ідей 

педагога з позиції самої науки, основні підходи до висвітлення педагогічних 

персоналій, її внутрішньої динаміки, з точки зору виникнення і трансформації 

різних ідей, положень, вироблених науковцем окремої спільноти, що діяла в 

певний історичний період [80, с.68]. У рамках зазначеного підходу нами були 

вивчені чинники, які вплинули на формування С. Чавдарова як педагога і 

науковця. Проаналізувавши його педагогічну спадщину, ми висвітлили їхню 

еволюцію, яка мала кількісний характер і її суть полягала у поступовому 

розширенні меж дослідження.  

За основу ж у проблемі оцінки внеску педагогічної спадщини 

С. Чавдарова у розвиток української освіти у 20-60 роки ХХ століття ми 
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приймаємо системний підхід як загальнонауковий метод аналізу всіх 

чинників, які впливають на педагогічне явище, що вивчається.  

Сьогодні системний підхід розглядається з трьох основних позицій: як 

універсальний принцип на рівні світогляду; як єдиний для багатьох наук 

принцип, або методологія пізнання; як технологія дослідження. 

Як відомо, системний підхід в різних галузях знань поки що не має 

чітко сформульованих загальних принципів. Це виявляється, перш за все, в 

багатозначності визначень поняття «система», різноманітті класифікацій 

системних об'єктів.  

Беручи за основу системний підхід, ми спираємось на розуміння 

системи як дуже стійкого і міцного об’єднання взаємозв'язаних елементів, 

включаючи: цілі виховання і навчання, їх особливості; зміст виховання і 

навчання; організаційні форми педагогічної діяльності; дидактичні процеси, 

як способи реалізації цілей педагогічного процесу (навчання, виховання і 

розвитку).  

Вивчення науково-педагогічного доробку С.Чавдарова дало нам 

підстави для твердження про його багатогранність. Учений здійснив чимало 

напрацювань з філософії освіти, історії педагогіки, загальної педагогіки, 

дидактики, теорії виховання тощо. У дослідженні педагогічної персоналії 

С.Чавдарова ми поєднали вищезазначені підходи, щоб більш повно оцінити 

вплив педагогічних ідей ученого на розвиток сучасної педагогічної науки. 

Тож, мета цього дослідження лежить у площині оцінки внеску педагогічної 

спадщини відомого вченого С.Чавдарова в розвиток української освіти; 

системно й комплексно представити його дидактичні ідеї, пропозиції й 

рекомендації; узагальнити досвід його діяльності як педагога, окресливши 

можливі шляхи впровадження його наукових поглядів у сучасному 

освітньому просторі України, зокрема у з питань розвитку нової української 

школи.  

Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. Шановна  

Анно Юріївно, на різноманітних сферах суспільного буття України у першій 

половині XX століття відбилися суспільно-політичні й культурно-освітні 

процеси, яким були притаманні суперечливі тенденції, нестабільність, зміна 

світоглядних позицій, переорієнтація людських цінностей і пріоритетів. В 

освітній галузі спостерігались аналогічні тенденції. Як саме ці процеси і 

тенденції відобразились на формуванні особистості С.Чавдарова? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. Розвиток особистості 

С. Чавдарова репрезентує довготривалий, цілеспрямований, активний, 

поступальний, систематичний і системний процес, під час якого біологічне 

суб’єктивне, індивідуальне, переломлюється через соціальні умови 

життєдіяльності та набуває нових якісних ознак.  

Результати нашого дослiдження свiдчать, що роки життя i дiяльностi 

С. Чавдарова припадають на кiнець ХIХ-XX столiття, який став складним i 

суперечливим етапом в iсторiї розвитку освiти взагалi, й школи зокрема. Цей 

перiод позначений бурхливими подiями, що сталися в країнi: Перша 
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росiйська революцiя (1905-1907 рр.), Перша свiтова вiйна (1914-1918 рр.), 

Жовтнева революцiя (1917-1920 рр.), Громадянська вiйна (1918-1920рр.), 

Друга світова вiйна (1939-1945 рр.). Саме вони мали вирiшальний вплив на 

урядовi дiї, тенденцiї у суспiльно-полiтичнiй та соцiально-економiчнiй сферах 

життя. Утiм, незалежно вiд полiтичних настроїв, що панували серед 

правлячих кiл, питанням перспективи розвитку освiти традицiйно надавалося 

вагоме значення, оскiльки пiдтримка i змiцнення влади великою мiрою 

залежали вiд освiтнього чинника.  

Вивчення архiвних документiв, бiографiчної лiтератури дає пiдстави 

стверджувати, що на формування науково-педагогiчного свiтогляду 

С.Чавдарова виникнення у нього новаторських iдей i прогресивних 

переконань, визначення змiсту його педагогiчної дiяльностi мали: 1) родинне 

виховання та соцiальне оточення, в якому зростав учений, сприятливо 

вплинуло на формування особистостi С.Чавдарова, рис його характеру, 

визначення демократичних орiєнтирiв, загальнолюдських та нацiональних 

цiнностей; 2) навчання С.Чавдарова в Імператорському університеті Святого 

Володимира й винятковий вплив викладацького колективу: О.Астряба, 

М.Верикiвського, П.Горецького, М.Грищенка, О.Дорошкевича, 

К.Лебединцева, І.Огієнка, П.Нятко й iн.; 3) система освiти, в умовах якої 

вiдбувалося становлення особистостi С. Чавдарова; 4) наукове та навчально-

педагогiчне середовище, в якому вiн опановував найновiшi методи 

рацiонального дослiдження й розпочав власну педагогiчну дiяльнiсть; 

5) постiйне творче самовдосконалення, саморефлексія й самостiйнi науково-

педагогiчнi пошуки вченого. Творче становлення педагога-вченого 

вiдбувалося подiбно до переважної бiльшостi його ровесникiв: в освiтi й 

самоосвiтi, щоденнiй роботi, творчих зусиллях, спробах, пошуках, у 

спiлкуваннi зi старшими майстрами-науковцями. Отже, названi чинники, що 

становлять дiалектичну єднiсть, сприяли формуванню в С.Чавдарова науково-

педагогiчного свiтогляду, що базувався на уявленнi про синтез природних та 

соцiальних процесiв, гуманiстичному й рацiоналiстичному фiлософських 

пiдходах та вiдзначався прогресивним характером, критичнiстю й 

конструктивнiстю його теоретичних iдей.  

Таким чином, вивчення процесу становлення персоналiї С.Чавдарова у 

контекстi соцiально-культурного розвитку освiти у 20-60-х роках XX столiття 

є одним iз доказiв актуальностi проблеми персоналiзму, як одного iз 

перспективних шляхiв iсторико-педагогiчних дослiджень.  

Свiтогляд С.Чавдарова вiдображає позицiю особистості, яка вбачала, 

що за будь-яких полiтичних й соцiокультурних умов слід пiклуватися про 

культуру рiдного народу, сприяти розбудовi його духовностi й освiченостi. 

Формування iдейних позицiй С.Чавдарова вiдбувалося на демократичнiй 

основi пiд впливом рiдної мови, поваги до традицiй i звичаїв українського 

народу. Значний внесок у становлення майбутнього вченого-педагога зробили 

його викладачi – кращi представники тодiшньої прогресивної iнтелiгенцiї.  

Радул Валерій Вікторович, завідувач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна  
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Анно Юріївно, аналіз Вашої роботи дає підстави до позитивної оцінки роботи 

з різними джерелами, однак скажіть, якими методами дослідження ви 

скористалися, щоб висвітлити такий масив літератури, архівних матеріалів й 

ін.? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. У процесі нашого дослідження 

ми використали пошуково-бібліографічний метод вивчення та аналізу 

наукової літератури, який дав змогу виявити джерельну базу науково-

педагогічної спадщини С. Чавдарова; біографічний метод, що застосовувався 

для аналізу життєдіяльності вченого; проблемно-хронологічний метод, який 

використано у розгляді науково-педагогічної діяльності С.Чавдарова у 

часовій послідовності; метод ретроспективного логіко-семантичного аналізу, 

за яким здійснювався відбір фактологічного матеріалу з метою з’ясування 

даних життєдіяльності вченого; класифікація, систематизація і моделювання 

інформації, що сприяло розкриттю та обґрунтуванню науково-педагогічної 

діяльності вченого; зіставлення, порівняння та узагальнення результатів 

дослідження, що дало змогу проаналізувати теоретичні підходи С.Чавдарова 

до організації навчально-виховного процесу і оцінити його внесок у 

педагогічну науку. 

Галета Ярослав Володимирович, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна Анно 

Юріївно, у своїй роботі Ви досліджуєте питання розвитку освіти і, зокрема, 

зосереджуєтесь на особливостях вивчення української мови у початковій 

школі, чому С.Чавдаров приділяв особливу увагу. Скажіть, будь ласка, чим 

вимоги сучасної школи до освіти учнів початкових класів відрізняються від 

підготовки учнів у 20-х-60-х роках ХХ століття? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. Незаперечним є той факт, що 

вимоги сучасної школи до освіти учнів початкових класів відрізняються від 

підготовки учнів у 20-х-60-х роках ХХ століття. Однак, ми знаходимо    

багато спільного, що пересікається з сучасністю. Так, аналізуючи Типову 

освітню програму для закладів загальної середньої освіти (розроблена під 

керівництвом О. Я. Савченко), ми бачимо, що вона розроблена відповідно до 

Державного стандарту початкової освіти (2017 р.) й побудована з 

урахуванням ідей Нової української школи.  

При розробці програми було враховано такі принципи: 

дитиноцентрованості і природовідповідності; узгодження цілей, змісту і 

очікуваних результатів навчання;  науковості, доступності і практичної 

спрямованості змісту;  наступності і перспективності навчання;  

взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;  

логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей;  можливостей реалізації змісту освіти через предмети або 

інтегровані курси;  творчого використання вчителем програми залежно від 

умов навчання;  адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і 

фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. Релізація змістових ліній 

відбувається через відповідні інтегровані курси і навчальні предмети: 1 клас – 

інтегрований курс «Навчання грамоти»; 2 клас – навчальні предмети 
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«Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих навчальних 

предметів; 3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне 

читання»; 4 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне 

читання». 

Фактично, ми спостерігаємо співпадання багатьох принципів навчання, 

які є у С.Чавдарова, за виключенням терміну «формування ключових 

передметних компетентностей». У період активної науково-педагогічної 

діяльності С.Чавдарова такими  термінами в освіті не послуговувались, однак 

у його методичних посібниках і розробках цей зміст було закладено. А ще ми 

знаходимо у Типовій програмі термін «вимоги до конкретних очікуваних 

результатів навчання», що перегукується з позицією С.Чавдарова щодо вимог 

до результатів учіння школярів.  

Окольнича Тетяна Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна  

Анно Юріївно, відомо, що досить значимою і сьогодні є робота С.Чавдарова 

«Принципи радянської дидактики». Скільки і які принципи було 

запропоновано С.Чавдаровим?  

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. С.Чавдаров розробив основні 

принципи дидактики, що були викладені в спеціальному розділі посібника 

«Педагогіка» (1941 р.) та у праці «Принципи радянської дидактики» (1939). 

Він визначив дев’ять принципів: комуністична ідейність, науковість, 

систематичність, свідомість навчання, зв’язок теорії з практикою, наочність у 

викладанні, міцність знань, врахування загальних, вікових та індивідуальних 

особливостей і психічного розвитку дітей, роль учителя як вирішальної 

постаті у навчальному процесі. До визначення цих принципів навчання 

С.Чавдарова спонукали підручники з педагогіки, які вийшли у 1946-1949 

роках.  

Автор «Принципів радянської дидактики», пропонуючи свою систему, 

дуже глибоко аналізує кожен з дев’яти  принципів та обгрунтовує доцільність 

кожного з них. Однак, слідуючи вимогам часу, автор зазначає, що необхідно 

«викласти принципи радянської дидактики в світлі настанов 

основоположників марксизму-ленінізму і рішень комуністичної партії, бо 

вважаємо, що тільки керуючись ними, можна розв’язати всяке питання, а, 

значить, і освітні проблеми». Тому у цій роботі С.Чавдаровим багато уваги 

приділено, з одного боку, критиці буржуазних дидактичних теорій, а з іншого 

– важливості  марксистсько-ленінської теорії пізнання в навчальному процесі 

тодішньої радянської школи. 

Дубінка Микола Михайлович, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Шановна Анно 

Юріївно, відомо, що С. Чавдаров ґрунтовно розробляв проблему не лише 

принципів а й методів навчання. Яку класифікацію методів навчання було 

запропоновано ученим? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. С. Чавдаров вважав, що методи 

впливають на формування світогляду, на розвиток мислення, пам’яті, творчої 

уяви, розвивають в учнів допитливість, кмітливість, увагу, силу волі, інтерес 
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до знань, сприяють усебічному розвитку особистості. Свої підходи до 

класифікації дидактичних методів учений передав через їх поділ на дві групи 

– методи загальні і спеціальні. Перші застосовуються у викладанні майже усіх 

дисциплін. Це розповідь, бесіда, вправи, ілюстрації і демонстрації, робота з 

підручником. Інші -  спеціальні – такі як звуковий метод, застосовуються у 

навчанні окремих предметів, зокрема при навчанні читанню, вивченні мови. 

Вважав, що вміння поєднувати різні методи підтримує увагу та інтерес учнів, 

активізує їх, підносить якість навчання. 

Важливо вiдмiтити позицiю С.Чавдаров щодо  унiверсалiзацiї будь-

якого методу навчання в радянськiй школi. У своєму пiдручнику 

«Педагогiка» у роздiлi «Методи навчання» вчений зауважує, що «були спроби 

проголосити один метод унiверсальним. Однi висували з метою 

унiверсалiзацiї так званий «лабораторний» метод, iншi – «дослiдний», третi – 

«бесiду»…i т.д.». 

Вiн засуджував перекручення, якi зявлялися у науковiй лiтературi щодо 

дидактичних методiв, засвiдчуючи це у своїх наукових роботах i статтях. 

Саме ним було чiтко вперше сформульовано висновок  про зв’язок мiж 

методами навчання та про «вмiння сполучати рiзнi методи, вчасно 

переходити вiд одного до iншого»,  як запоруку успiшного навчання. 

С. Чавдаров був переконаний, що «кращi  методи виробляються шкiльною 

практикою». 

Кравцова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Шановна Анно 

Юріївно, С.Чавдаров дуже велику увагу приділяв такій формі організації 

навчання учнів як урок. Скажіть, будь ласка, а які типи уроків пропонував 

С.Чавдаров і які настанови вчителю він дає для проведення диктантів? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. С.Чавдаров зазначав, що 

здійснений ним огляд різних методів дав право на констатацію, що розвиток 

їх ішов лінією збільшення ролі усвідомлення дитиною виучуваного 

матеріалу. На підтвердження вищезазначеного, слід зауважити, що  

С.Чавдаровим у початковій школі було виокремлено три типи уроків: урок 

засвоєння нових знань, уроки вправи-повторення, урок перевірки вивченого. 

Автор переконаний у тому, що «урок дасть добрі наслідки», якщо вчителем 

буде ретельно продумано його структуру, а також буде забезпечено всіма 

необхідними наочними матеріалами та відповідними засобами. Досвідчений 

вчений-методист С.Чавдаров дає поради вчителям: як треба готуватись до 

уроку, як слід вивчати з учнями новий матеріал, як чітко і зрозуміло 

формулювати висновки (правила), як найбільш оптимально підібрати 

прийоми, щоб закріпити вивчене, як методично правильно підібрати матеріал 

для практичних завдань й ін.. Особливої уваги заслуговують методичні 

напрацювання С.Чавдарова з питань навчання учнів правопису, виконання 

різних вправ та написання диктантів. Так, при виконанні вправ учений 

пропонує робити акцент на  орфографічному  розборі слів, робити списування 

певних текстів з метою вироблення в учнів грамотного письма. Виокремлює 

при цьому види диктантів, які стають узагальненням вивченого раніше 
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матеріалу: пояснювальний, зорово-слуховий, пояснювально-слуховий, 

пояснювальний зоровий, самодиктант, вибірковий, творчий. 

Бабенко Тетяна Василівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Шановна Анно 

Юріївно, дослідження Вами такого непростого і цікавого періоду розвитку 

освіти заслуговує на увагу і позитивної оцінки. Скажіть, будь ласка, а чим 

важливий цей період для вищої школи? 

Кузьменко А. Ю.: Дякую за запитання. По-перше, особливістю цього 

періоду став той факт, що 1932-1933 навчальний рік оголошувався першим 

роком запровадження вищої освіти для вчителів України. З вересня 1939 р. 

С.Чавдаров став професором педагогiки Київського державного унiверситету 

iм. Т.Г.Шевченка, а згодом – наказом ректора О.М.Русько № 31 вiд 20 сiчня 

1944 року – завiдувачем кафедри педагогіки. Працюючи в Київському 

державному  унiверситетi iм. Т. Г. Шевченка, керуючи навчально-виховною 

та науково-дослiдною роботи кафедри педагогiки, С.Чавдаров зосереджукє 

увагу на питаннях дидактики вищої школи, вивченню досвiду видатних 

учених-педагогiв, зокрема К.Д. Ушинського та iнших. Слiд вiдзначити, що 

пiдручник «Педагогiка» (1940) для педагогiчних iнститутiв за редакцiєю 

С.Чавдарова вперше вийшов українською мовою. Учений є автором 

бiльшостi роздiлiв цього видання («Радянська дидактика i її принципи», 

«Методи навчання», «Перевiрка i оцiнка знань учнiв», «Перевiрнi iспити» й 

iн.). Високу оцiнку пiдручнику «Педагогiка» дав у своїй рецензiї професор 

Б.Шульман у газетi «Комунiстична освiта». Автор рецензiї пiдкреслив, що 

перший в Українi пiдручник з педагогiки є кроком вперед на шляху 

становлення педагогiки як науки. 

Виступи присутніх. 

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий 

керівник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу інновацій та прогнозування розвитку освіти Інституту педагогіки 

НАПН України К. В. Гораш, яка відзначила, що Кузьменко Анна Юріївна з 

01 вересня 2017 року й до теперішнього часу здобуває вищу освіту ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»  в 

аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України за очною формою навчання. 

Тему дисертаційного дослідження А.Ю.Кузьменко  було затверджено 

рішенням Вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 10 

від 26 жовтня 2017 р.) та узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології  (протокол №3 від 29 

травня 2018 р.). 

Під час виконання індивідуального плану та підготовки дисертаційної 

роботи А.Ю.Кузьменко виявила себе дисциплінованою і відповідальною 

аспіранткою, старанною дослідницею. 

Протягом навчання в аспірантурі А.Ю.Кузьменко відвідувала аудиторні 

заняття та пройшла всі форми поточного і підсумкового контролю, 

передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою 

аспірантури Інституту педагогіки НАПН України. 
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Аспірантка А.Ю.Кузьменко набула глибоких професійних знань, 

фахової компетентності, наукового світогляду та універсальних навичок 

дослідника, зокрема оволоділа методологією наукового аналізу, викладу 

результатів наукового дослідження в усній та письмовій формах, підготовки 

та проведення навчальних занять. Аспіранткою було засвоєно знання про 

основні поняття  і концепції, з’ясовано теоретичні та практичні проблеми в 

галузі освіти, досліджено історію розвитку педагогіки. 

Аспірантка А.Ю.Кузьменко продемонструвала високий рівень 

володіння іноземними мовами, достатній для пізнання і повного розуміння 

іншомовних наукових праць та представлення результатів власного наукового 

дослідження іноземною мовою в усній та письмовій формах. Зазначене 

підтверджується підготовкою та виданням  друкованих праць в іноземних 

періодичних виданнях, виступами на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Освітня складова освітньо-наукової програми виконана аспіранткою 

А.Ю.Кузьменко у повному обсязі та становить 30 кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи. 

Таким чином, А.Ю.Кузьменко успішно виконала освітньо-наукову 

програму аспірантури Інституту педагогіки НАПН України за спеціальністю 

«01 – Освіта / Педагогіка», набула теоретичних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі загальної педагогіки і історії педагогіки та 

дослідницько-інноваційної діяльності, а також оволоділа методологією 

наукової та педагогічної діяльності. 

Дисертаційне дослідження А.Ю.Кузьменко на тему «Внесок 

педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова у розвиток української освіти (20-60 

роки ХХ століття)» відповідає Примірному переліку та опису предметних 

напрямів досліджень в межах спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки від 28 грудня 2018 року 

№1477, за предметним напрямом «Освітні, педагогічні науки». Наукове 

дослідження виконане згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи 

відділу  історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України і є 

складником тем: «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної 

України (історико-аналітичний аспект)» (2016-2018 рр., державний 

реєстраційний номер 0116U003183); «Парадигми розвитку та тенденції 

реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності» (2019-2021 рр., 

державний реєстраційний номер 0119U001260).  Актуальність теми 

дисертації А.Ю.Кузьменко обумовлена вимогою відродження української 

школи, яка має увібрати в себе кращі народні та загальнолюдські ідеали і 

традиції, здобутки вітчизняної та світової педагогічної думки минулого й 

сучасності. Звернення дослідників до історії педагогіки, переоцінка ними 

певних фактів життя і діяльності окремих особистостей допомагають по-

новому оцінити здобутки вітчизняної педагогіки в контексті історичних подій 

та скористатися ними для формування й удосконалення нових освітніх 

технологій в умовах соціальних перетворень в Україні. 
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Багатогранність педагогічної спадщини С.Чавдарова, досвіду його 

освітньої діяльності, значущість дидактичних поглядів педагога для сучасної 

теорії та практики навчання й виховання у загальноосвітній та вищій школі, 

їх недостатня дослідженість  зумовили вибір теми наукового пошуку. 

Під час проведення наукового дослідження дисертантка поставила за 

мету здійснити науковий аналіз внеску педагогічної спадщини С.Чавдарова у 

розвиток освіти та педагогічної думки в Україні у 20-60-ті роки ХХ століття.  

Структура дисертації цілком підпорядкована меті та завданням 

наукового дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Усі 

розділи дисертації логічно пов’язані між собою. Водночас, кожен з них має 

завершений характер і містить висновки та положення, що можуть становити 

окремий напрям наукового дослідження у межах окресленої тематики. 

Відповідно до мети і завдань дослідження дисертанткою було 

застосовано комплекс різних методів наукового пізнання, що охоплює 

філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи. У процесі 

дослідження аспіранткою А.Ю.Кузьменко було використано пошуково-

бібліографічний метод вивчення та аналізу наукової літератури, біографічний 

метод, проблемно-хронологічний метод, метод ретроспективного логіко-

семантичного аналізу, класифікація, систематизація і моделювання 

інформації, зіставлення, порівняння та узагальнення результатів дослідження, 

що сприяло розкриттю та обґрунтуванню науково-педагогічної діяльності 

вченого, дало змогу проаналізувати теоретичні підходи С.Чавдарова до 

організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній та вищій школі і 

оцінити його внесок у педагогічну науку та практикуц. Поєднання зазначених 

методів забезпечило можливість успішного досягнення мети дисертаційного 

дослідження і виконання поставлених завдань. 

Заслуговує бути позитивно оціненою робота дисертантки з 

опрацювання значного масиву наукових і архівних джерел, фахової 

літератури за темою дисертації та їх критичний аналіз. При цьому 

дисертантка достатньо вмотивовано класифікувала та проаналізувала 

найбільш значимі  для наукової проблеми праці. Такий підхід дав можливість 

аспірантці обгрунтувати мету власного дисертаційного дослідження, 

окреслити коло завдань для її досягнення і тим самим забезпечити наукову 

новизну положень і висновків, отриманих у дисертації. 

Наукова новизна  дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

аспіранткою з’ясовано провідні чинники, що вплинули на розвиток 

особистості діяча (родинне виховання, гімназійна та університетська освіта, 

досвід роботи вчителем, викладачем, спілкування з відомими представниками 

української культури та освіти); встановлено й обґрунтовано періоди та 

напрями науково-педагогічної діяльності вченого: ми виділили три періоди 

педагогічної діяльності С. Чавдарова: 1-й – пошуково-пропедевтичний (1926 –

 1932 рр.),  2-й – науково-педагогічний (1933-1943рр.), 3-й – освітньо-

педагогічний та узагальнюючий (1944-1962 рр.); - проаналізовано внесок 

С.Чавдарова у розвиток педагогічної думки України. Автором дисертації 
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схарактеризовано і узагальнено теоретико-методичні підходи вченого до 

організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній та вищій школі;  

до наукового обігу введено нові архівні документи, історичні факти, пов’язані 

з життєдіяльністю С.Чавдарова і розвитком освітньої думки України;  

доповнено інформацію про життєвий шлях та професійну діяльність С. 

Чавдарова;  подальшого розвитку набули: дидактичні ідеї С.Чавдарова як  

самобутнього представника освітнього руху 20-60-х років ХХ століття; 

висвітлення теоретико-методичних аспектів організації навчально-виховного 

процесу у зазначений історичний період. 

Наукові положення і висновки, зроблені за результатами проведеного 

наукового дослідження А.Ю.Кузьменко, відображені у 15 наукових працях, 

зокрема, 3 - статті у провідних фахових наукових виданнях України 

(2 одноосібні), 3 статті у наукових виданнях держав, що входять до 

Європейського Союзу, 9 статей та доповідей, опублікованих за результатами 

участі у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних  конференціях.  

Отримані в процесі дисертаційного дослідження результати мають не 

лише теоретичне, а й практичне значення. Зроблені висновки та рекомендації 

можуть бути використані 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 курс лекцій «Видатні 

постаті в історії української педагогіки XX ст.: С.Чавдаров».  

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. 

Підсумовуючи: дисертаційне дослідження Кузьменко Анни Юріївни 

«Внесок педагогічної спадщини С.Х.Чавдарова у розвиток української освіти 

(20-60 роки ХХ століття)» є завершеним, розгорнутим науковим 

дослідженням, що має самостійний творчий характер, яке було особисто 

виконане здобувачкою відповідно до правил академічної доброчесності, й 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення та 

були оприлюднені у відповідних публікаціях. Індивідуальний план наукової 

роботи та індивідуальний план аспіранта виконано у повному обсязі. 

Дисертаційне дослідження Кузьменко Анни Юріївни відповідає 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі 
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змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 238), п.9, 10, 12 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 

2019 року № 167, а його  автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

З оцінкою дисертації Кузьменко Анни Юріївни виступили рецензенти: 

– завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук, професор Радул В. В., який зазначив, що науковий 

апарат рецензованого дисертаційного дослідження визначено вцілому вірно. 

Хронологічні межі дослідження автор пояснює так: нижня межа – 20-ті 

роки ХХ століття, це зумовлено початком пошуково-пропедевтичної 

діяльності С.Чавдарова, виходом його перших наукових праць. Верхня 

хронологічна межа – 60-ті роки ХХ століття.  

Наукова новизна полягає зокрема в тому, що вперше здійснено цілісний 

аналіз науково-педагогічної діяльності С. Чавдарова у контексті історичних і 

освітніх подій 20-60-х років ХХ століття. 

У дисертаційній роботі автором 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 

ХХ століття. 

Основні результати дослідження відображено в 15 публікаціях: 3 – 

статті у провідних фахових наукових виданнях України (2 одноосібні), 

3 статті у наукових виданнях держав, що входять до Європейського Союзу, 

9 статей та доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретичні засади 

дослідження персоналії С.Чавдарова у контексті соціально-культурного 

розвитку освіти у 20-60-х роках ХХ століття” специфічним, на основі 

вивчення архівних документів, біографічної літератури стверджується, що на 

формування науково-педагогічного світогляду С. Чавдарова мали: 1) родинне 

виховання та соціальне оточення, в якому зростав учений; 2) навчання в 

Імператорському університеті св.Володимира; 3) система освіти, в умовах 

якої відбувалося становлення особистості С. Чавдарова; 4) наукове та 

педагогічне середовище навчання; 5) постійне творче самоудосконалення. 

У другому розділі “Періоди та напрями науково-педагогічної і 

науково-дослідної діяльності С. Чавдарова” з’ясовано, що зміст освіти 

грунтувався на принципах єдності навчання і виховання, зв’язку навчального 

матеріалу з життям, систематичності і послідовності, на лінійно-

концентричному характері побудови навчальних предметів, поєднання 

загальнооосвітньої підготовки з політехнічною спрямованістю та трудовим 

вихованням. 

Грунтуючись 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, здобувачкою виділено три періоди педагогічної 

діяльності С. Чавдарова: 
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1-й пошуково-пропедевтичний (1926–1932 рр.). У цей період 

розпочалася педагогічна діяльність – інспектор сільських шкіл Київського 

окружного відділу народної освіти (1926–1929 рр.), Київський інститут 

соціального виховання.  

2-й – науково-педагогічний (1933–1943 рр.) – професор Інституту 

соціального виховання, завідувач відділу мови і літератури в Українському 

науково-дослідному інституті педагогіки. Завідувач кафедри педагогіки в 

Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Завідувач кафедри 

педагогіки Сухумського державного педагогічного інституту Грузинської 

РСР. 

3-й – освітньо-педагогічний та узгальнюючий (1044-1962 рр) – період 

роботи на посаді директора УНДІП та участь у різних громадських та 

адміністративних органах управління освітою. 

У третьому розділі “Дослідження теорії і практики навчання у 

педагогічній спадщині С. Чавдарова” здійснено аналітичну адаптацію 

педагогічних ідей сформульованих С.Чавдаровим, серед яких 

виокремлюється, проблема гуманізаціїї навчально-виховного процесу, 

диференціація навчання, інтеграція предметів і конкретних методик навчання 

мови і літератури, наближення викладання до рівня розвитку сучасної науки і 

культури, інтенсифікація дидактичних методів, розвиток самостійності, 

інтересу до навчання тощо. 

В процесі рецензування даної роботи в мене виникли окремі 

зауваження та побажання: 

1. У тексті роботи технічно зазначено двічі нижня хронологічна межа 

С. 26. 

2. Надто здобувачка захоплюється описовістю впливу окремих постатей 

на формування особистості С. Чавдарова в період його навчання в 

університеті. 

3. Хотілося побачити які саме принципові власні ідеї були запроваджені 

і зреалізовані Чавдаровим на посаді директора УНДІП? 

4. Із науково-методичної діяльності Чавдарова не зрозуміло, як нові 

науково-методичні чи дидактичні ідеї він запропонував щодо організації 

освітнього процесу в тогочасних умовах?  

З огляду на вищезазначене, вважаю, що дисертаційне дослідження 

Кузьменко А.Ю. є актуальним, самостійним, таким, що розкриває новий 

напрямок історико-педагогічних досліджень  

В процесі виконання дисертаційного дослідження здобувачка показала 

себе як свідомий, творчий, спроможний до вирішення різноманітних завдань 

дослідник. 

На основі всього цього вважаю, що Анна Юріївна Кузьменко 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. 

– доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук, професор Окольнича Я. В., яка зазначила, що 

ознайомлення зі змістом наукового дослідження дає підстави вважати його 
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беззаперечну актуальність. Саме С.Чавдарова визнано в історії педагогічної 

науки і практичного шкільництва як персоналію із першорядних щодо впливу 

на розвиток системи української освіти в багатозначності ідеологічних, 

соціальних, педагогічних чинників. 

Очевидною є потреба звернутись до пошуків резервів реформування 

освіти в минулому, виявлення його евристичного потенціалу для сучасності. 

Нині тривають активні пошуки в узгодженні  освітніх стратегій 

минулого з метою переосмислення тогочасних здобутків, їх творчого 

використання в змінюваних умовах.  

У зв’язку з цим вибір предмета дослідження і висунення  його мети 

можна визначити як перспективні і в теоретичному, і в практичному аспектах. 

Зважаючи на те, що кінець XIX – XX століття – період якісно нового 

становлення та розвитку освіти, визначення дослідницею хронологічних 

періодів педагогічної діяльності С. Чавдарова мають багато спільних 

тенденцій з сучасним станом реформування освіти в Україні, пов’язаних, як і 

в 20-ті роки XX століття, з модернізацією управлінських рішень, 

переосмисленням засад змісту освіти, підручникотворення, дослідження 

особистісного ресурсу в навчанні дітей різних вікових категорій. 

Відзначимо роботу дослідниці з архівними джерелами, що дозволило 

авторці зінтегрувати дані доступних і ще не задіяних у науковому полі 

джерел, в яких досі не з’ясовано обсяг перетворювальних впливів на 

практику, здійснити зіставний аналіз вітчизняних науковців у з’ясуванні 

освітніх стратегій не статично, а в еволюції пошуків, і їх результатів. 

Авторка обґрунтовує бачення С.Чавдаровим пускових механізмів змін в 

системі освіти, зокрема початкової. 

Тобто, в роботі не просто механічно зафіксовано  стан проблеми, а 

розгорнуто в динаміці змін, справджених і несправджених очікувань, аналізу 

результатів. 

Такий підхід, вочевидь що ускладнив дослідницький пошук, водночас 

надав йому зрілого,  нереферативного характеру. 

Тому з особливим інтересом сприймається дослідницький пошук 

А. Кузьменко, в якому акордно розгорнуто не лише тогочасний стан і внесок 

С.Чавдарова в контекст української освіти, але й доведено перетворювальний 

вплив його напрацювань в ширшому діапазоні, включно з сучасністю. 

Відзначимо достатньо кваліфікований аналіз нормативних, 

дидактичних, методичних аспектів діяльності вченого, що досі не втратили 

своєї актуальності. Це, зокрема, коментарі управлінських підходів щодо 

роздільного навчання хлопчиків і дівчат, визначення номенклатури 

навчальних предметів, навчальних планів, програм, обгрунтування методів 

навчання грамоти, мови та ін. 

Авторка обрала виправданий цілями історико-педагогічного 

дослідження алгоритм, що передбачає системний підхід як комплекс 

застосування біографічного, феноменологічного, парадигмального підходів. 

Це місткий матеріал, який характеризує багатовимірну реальність, в якій жив 

і працював  С.Чавдаров, упорядковує й унаочнює еволюцію поглядів вченого 
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на різні аспекти творчого надбання: щодо ролі і підготовки вчителя, 

застосування в навчальному процесі активних дослідницьких методів, опори 

на інтереси учнів та ін., що донині актуалізуються в теорії і практиці 

вітчизняної освіти. 

Висновки  дослідниці, які супроводжують етапи роботи, мають 

несуперечливий характер, свідчать про її обізнаність не лише з науковими 

джерелами, але й реаліями функціонування освіти в цілому. 

Попри відзначені позитиви, вважаємо за потрібне звернути увагу на 

окремі недоліки, які потребують усунення.  

1. Потребує удосконалення вступ дисертації, зокрема актуальність та 

наукова новизна дисертації. 

2. Вважаємо, що потребує більш ретельного розкриття та конкретизації 

аспект дослідження, пов’язаний з можливостями творчого використання 

наукового доробку С. Чавдарова у навчанні та оцінюванні учнів сучасної 

школи.  

3. Необхідно поглибити висновки до розділів 2, 3 оскільки вони не 

повністю відбивають зміст цих підрозділів.  

4. Дисертантці слід переглянути зміст додатків та зробити посилання на 

джерела. 

Висновок. За рівнем охоплення історико-педагогічного матеріалу, 

цінністю напрацьованих узагальнень, їх достатню апробацію в  

опублікованих виданнях і виступах, вважаємо, що подане на розгляд 

дисертаційне дослідження Кузьменко А.Ю. відповідає вимогам до наукових 

робіт кваліфікаційного рівня доктора філософії і може бути подане до 

розгляду спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки.  

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти: 

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Радул О. С. вказала, що у роботі чітко сформульовано 

позиції, що обумовили вибір теми. Адже, педагогічна персоналія сьогодні – 

це один із найпоширеніших напрямків історико-педагогічних досліджень. І 

дуже важливо сьогодні, що творчі надбання педагогів, їх теоретичного і 

практичного доробку в галузі педагогіки повертаються до нас через ідеї, 

цікаві міркування, дотичні до побудови навчально-виховного процесу у 

школі, структурних компонентів процесу навчання, проблем методики 

навчання різних предметів, які актуальні для сучасної нової української 

школи.  

Дисертація відзначається логікою побудови наукового апарату: чітко 

сформульована мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет, наукова новизна 

роботи. 

Заслуговує на увагу широка джерельна база та апробація результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях різних рівнів. 
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Зокрема, дослідницею 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 

ХХ століття, з’ясовано провідні чинники, що вплинули на розвиток 

особистості діяча (родинне виховання, гімназійна та університетська освіта, 

досвід роботи вчителем, викладачем, спілкування з відомими представниками 

української культури та освіти); визначено основні напрями його педагогічної 

діяльності (викладацька, науково-методична, управлінська); 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: 

логічного розгортання навчального матеріалу (аналітичний і синтетичний, 

індуктивний і дедуктивний), викладу навчального матеріалу (лекція, бесіда, 

розповідь), практичних занять у лабораторіях і кабінетах (практичні та 

лабораторні роботи), наочності (демонстративний та ілюстративний, 

проекційні засоби, кіно), екскурсії; теоретично обґрунтовано форми 

навчального процесу та ідеї педагога щодо класно-урочної системи навчання; 

на урок, як відносно самостійне цілісне утворення, про підвищення 

ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного 

процесу; систематизовано ідеї С. Чавдарова з проблем виховання учнівської 

молоді та узагальнено його науково-педагогічні здобутки, що сприяли 

розробці ним теорії і практики навчального процесу в школі; 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. 

Радул О. С. підтримала рецензентів і відзначила, що дисертаційне 

дослідження слід оцінити позитивно та рекомендувати його до розгляду у 

спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Савченко Н. С. зазначила, що дисертаційне дослідження 

Кузьменко Анни Юріївни «Внесок педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова в 

розвиток української освіти (20-60 роки ХХ століття)» є самостійним 

завершеним дослідженням актуальної проблеми сучасної освіти. 

Структура дисертації Кузьменко А. Ю. логічно продумана, розглянуті 

наукові положення вірогідні, що забезпечується їх теоретичну 

обґрунтованістю, використанням комплексу методів, адекватних меті й 

завданням дослідження. Дисертаційна робота містить у своїй структурі три 

розділи, кожний із яких характеризується певним внеском у розвиток 

означеної проблеми.  

У дисертації проаналізовано науковий доробок С.Чавдарова в контексті 

розвитку української освіти у 20–60-ті роки ХХ століття; встановлено й 

обґрунтовано періоди та напрями науково-педагогічної діяльності 

С.Чавдарова; з’ясовано значення та можливості використання внеску 
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педагогічної спадщини ученого для розвитку сучасної теорії і практики 

освіти. 

Робота відзначається практичною спрямованістю. Матеріали роботи 

можуть бути використані 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.Х.Чавдаров».  

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. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що 

визначені завдання реалізовано, мета досягнута. 

Високо оцінюючи результати дослідження, Савченко Н. С підтримала 

думку рецензентів, що дисертаційне дослідження слід оцінити позитивно та 

рекомендувати його до розгляду у разовій спеціалізованій вченій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки. 

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Філоненко О. В. дала позитивну оцінку дисертаційному 

дослідженню в цілому. Зазначила, що Кузьменко А. Ю. комплексно й 

всебічно висвітлила наукову проблему, яка до цього часу не була предметом 

спеціального вивчення. Про доцільність наукового пошуку в такому 

напрямку свідчить те, що сучасна парадигма освіти і виховання потребує 

критичного осмислення минулого, яке б допомогло поліпшити умови 

життєдіяльності людини з метою її подальшого руху і розвитку. Звернення 

дослідників до історії педагогіки, переоцінка ними певних фактів життя і 

діяльності окремих особистостей допомагають по-новому оцінити здобутки 

вітчизняної педагогіки в контексті історичних подій та скористатися ними 

для формування й удосконалення нових освітніх технологій в умовах 

соціальних перетворень в Україні. 

Робота характеризується логічно виваженою структурою, що охоплює 

окреслене коло дослідницьких завдань і відображає досягнення поставленої 

мети. 

Схвалення заслуговує вирішення в роботі низки дослідницьких завдань, 

а саме: досліджено персоналію С. Чавдарова у контексті суспільно-

історичних та культурно-освітніх чинників розвитку освіти у 20-60-ті роки 
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ХХ століття; виявлено чинники, які сприяли становленню та розвитку 

особистості С.Чавдарова як майбутнього науковця; встановлено й 

обґрунтовано періоди та напрями науково-педагогічної діяльності 

С.Чавдарова; проаналізовано науковий доробок С. Чавдарова в контексті 

розвитку української освіти у 20-60-ті роки ХХ століття та розкрито суть 

дидактичних поглядів ученого; розроблено рекомендації щодо можливостей 

творчого впровадження педагогічних ідей і положень ученого, що стосуються 

освіти і навчання, у практику сучасної школи. 

Робота відзначається творчим пошуком, аргументованістю положень, 

доказовістю, новими підходами в оцінці подій і феноменів. 

Філоненко О. В. дійшла висновку, що дисертаційну роботу  

Кузьменко Анни Юріївни «Внесок педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова в 

розвиток української освіти (20-60 роки ХХ століття)» слід вважати 

завершеним, самостійно виконаним дослідженням і таким, що може бути 

рекомендованим до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки. 

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Галета Я. В. наголосив на актуальності та значущості 

порушеної проблеми, на недостатній розробці й науковому обґрунтуванні цієї 

проблеми в теорії і практиці, на науковій новизні дослідження.  

У дисертації чітко сформульовано понятійний апарат дослідження. 

Відповідно до об'єкта і предмета визначено мету, у логічному взаємозв'язку з 

ними висунуті завдання, які надалі підтверджені результатами 

дисертаційного дослідження. У роботі рельєфно представлено ступінь і 

основні напрями наукової розробки досліджуваної проблеми. Реалізація 

авторського наукового пошуку відображена і в науковій новизні, яка є і 

беззаперечною, і очевидною.  

У процесі дослідження обґрунтовано, що цілісність розгляду 

досліджуваної проблеми забезпечується комплексним застосуванням 

сукупності методологічних підходів дослідницької роботи, зокрема: 

біографічного, феноменологічного, парадигмального підхідів. За основу ж у 

проблемі оцінки внеску педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток 

української освіти ми приймаємо системний підхід як загальнонауковий 

метод аналізу всіх чинників, які впливають на педагогічне явище, що 

вивчається. 

У сукупності з обґрунтованими методологічними підходами було 

визначено логіку, послідовність етапів дослідницької роботи та використано 

відповідний комплекс методів на кожному із них для досягнення поставленої 

мети дослідження. 

Дослідниця переконливо доводить, що, незважаючи на те, що розквіт 

творчої діяльності С. Чавдарова припадає на період 30–50-х років XX ст., що 

характеризується заідеологізованістю психолого-педагогічних наук. Проте 

об’єктивний аналіз педагогічної спадщини С. Чавдарова дає підстави на 

заслужене пошанування і високу оцінку його праці. 
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Схвалення заслуговують розроблені дослідницею рекомендації щодо 

можливостей творчого впровадження педагогічних ідей і положень ученого, 

що стосуються освіти і навчання, у практику сучасної школи. 

Отримані в процесі дослідження результати дали дисертанту підстави 

для формулювання аргументованих висновків. 

Галета Я. В. підтримав рецензентів і зазначила, що дисертаційна робота 

Кузьменко А. Ю. є оригінальним, самостійним, завершеним дослідженням, 

яке має наукову цінність та практичну значущість і може бути рекомендована 

до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Заслухавши і обговоривши доповідь Кузьменко Анни Юріївни, а також 

за результатами попередньої експертизи представленої дисертації на 

фаховому семінарі кафедри педагогіки та менеджменту освіти, прийнято 

наступні висновки щодо дисертації «Внесок педагогічної спадщини 

С. Х. Чавдарова в розвиток української освіти (20-60 роки ХХ століття)». 

 

Висновок 

фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації «Внесок педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова в розвиток 

української освіти (20-60 роки ХХ століття)» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні 

науки 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку українського суспільства 

характеризується суттєвими зрушеннями в усіх його сферах, зокрема і в 

галузі освіти, значення якої відчутно зростає в контексті соціокультурних 

проблем, що постають сьогодні перед суверенною Україною. Державні 

документи, передусім Конституція України, Закон «Про освіту», Закон «Про 

вищу освіту», Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ 

століття)», Концепція національного виховання, Концепція громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності, 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. проголосили 

розбудову і докорінне реформування освіти основою відтворення 

інтелектуального та духовного потенціалу народу, демократизації 

суспільства, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень. 

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. Концепція 

національного виховання і Концепція громадянського виховання особистості 

в умовах розвитку української державності, Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» визначили головною метою виховання 

передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури народу, його ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі – 

формування в ньому особистісних рис громадянина вільної і незалежної 

України. 
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Сучасна парадигма освіти і виховання потребує критичного осмислення 

минулого, яке б допомогло поліпшити умови життєдіяльності людини з 

метою її подальшого руху і розвитку. Звернення дослідників до історії 

педагогіки, переоцінка ними певних фактів життя і діяльності окремих 

особистостей допомагають по-новому оцінити здобутки вітчизняної 

педагогіки в контексті історичних подій та скористатися ними для 

формування й удосконалення нових освітніх технологій в умовах соціальних 

перетворень в Україні. 

Не викликає сумнівів той факт, що педагогічна персоналія сьогодні – це 

один із найпоширеніших напрямків історико-педагогічних досліджень. І дуже 

важливо сьогодні, що творчі надбання педагогів, їх теоретичного і 

практичного доробку в галузі педагогіки повертаються до нас через ідеї, 

цікаві міркування, дотичні до побудови навчально-виховного процесу у 

школі, структурних компонентів процесу навчання, проблем методики 

навчання різних предметів, які актуальні для сучасної нової української 

школи.  

Тож, аналіз літератури, архівних джерел і практичного досвіду відомих 

педагогів має сприяти глибшому пізнанню історико-педагогічного минулого 

України. У цьому контексті слід відзначити глибокі наукові дослідження, 

присвячені історії українського шкільництва, які помітно активізувалися в 

останні роки (Л. Березовська, Л. Вовк, І. Воробець, Н.Гупан, Н. Дічек, 

С. Дмитренко, Т. Завгородня, С.Золотухіна, Є.Коваленко, Н. Коляда, 

І. Курляк, Н. Побірченко, Б. Ступарик, І.Стражнікова, О. Сухомлинська та 

ін.).  

Вирішення проблем у освітній галузі, розвитку національної освіти і 

виховання, входження України до європейського освітнього простору 

присвячені дослідження або положення окремих праць відомих вітчизняних 

учених А. Вихруща, Ю. Войцехівського, В. Галузинського, О. Драча, 

П. Дроб’язка, М. Євтуха, І. Зайченка, С. Золотухіної, І. Зязюна, 

Н. Калениченко, В.Кеміня, В. Кузя, В. Липинського, В. Майбороди, 

Н. Ничкало, О. Пронікова, О.Плахотнік, О. Сухомлинської, Д. Федоренка, 

М. Фіцули, П. Щербаня та інших. 

Визначні розвідки щодо дидактичної теорії початкової та середньої 

школи було здійснено у дослідженнях А.Алексюка, Н.Бібік, В. Бондаря, 

Г. Ващенка, А. Кузьмінського, І. Підласого, О.Савченко й ін.. 

На межі ХХ – ХХІ ст. з’явилася ціла низка праць, присвячених новому 

прочитанню спадщини окремих педагогів-мислителів, відкриттю нових імен, 

поверненню в історико-педагогічний контекст цілих періодів розвитку освіти 

України. Щоб витримати логіку історико-педагогічних досліджень, ми 

звертаємося до постаті Сави Христофоровича Чавдарова.  

У цьому контексті, слід підкреслити, що Сава Христофорович Чавдаров 

(1892 – 1962) – педагог-практик, методист, культурно-освітній, громадський 

діяч. Він – заслужений діяч науки, член-кореспондент АПН РРФСР, 

професор, автор підручників з української мови для всіх початкових класів, 
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методики для педагогічних училищ, вищих навчальних закладів, монографій, 

ряду навчальних посібників, великої кількості статей.  

Інтерес до особистості С.Чавдарова, до його творчості проявився у 

дисертаційних дослідженнях і статтях А.Алексюка, З.Бакум, Л. Березівської, 

О.Біляєва, Л.Бондар, Н.Гов’ядовської, В.Масальського, В.Палатної, 

О. Пронікова, С.Яворської та ін.), однак із точки зору системного підходу до 

вивчення педагогічної спадщини С.Чавдарова та його внеску у розвиток 

української освіти у 20-60 роки ХХ століття, які червоною ниткою проходять 

через реформування змісту, форм, методів навчання, а також навчальну 

діяльність школярів та студентів і її оцінювання, праці вченого 

досліджувалися недостатньо. 

Розквіт творчої діяльності С. Чавдарова припадає на 30–50-ті роки 

XX ст.. Відомо, що цей період характеризується заідеологізованістю 

психолого-педагогічних наук, різноманітністю поглядів учених. Проте, 

об’єктивний аналіз педагогічної спадщини С.Чавдарова дає підстави для 

заслуженого визнання і високої оцінки його праці. 

Багатогранність педагогічної спадщини С. Чавдарова, досвіду його 

освітньої діяльності, значущість дидактичних поглядів педагога для сучасної 

теорії та практики навчання й виховання у загальноосвітній та вищій школі, 

їх недостатня дослідженість зумовили вибір теми наукового пошуку «Внесок 

педагогічної спадщини С. Х. Чавдарова у розвиток української освіти (20–60-

ті роки ХХ століття)».  

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційне дослідження пов’язана з науково-дослідною роботою 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти як складника комплексної 

наукової теми – «Соціально-професійне ставлення особистості» (державний 

реєстраційний номер № 0116U003481), що входить до переліку наукових 

досліджень Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка та НДР МОН України «Соціальна зрілість як 

характеристика соціально-професійного становлення фахівця» (011 U00722). 

Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням вченої ради 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (протокол №2 від 24 вересня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї і 

розробки, що дозволили вирішити поставлені завдання. Робота містить 

теоретичні та методичні положення і висновки, сформульовані дисертанткою 

особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення результатів 

здобувача. 

Достовірність результатів дослідження підтверджена теоретико-

методологічною обґрунтованістю його основних положень; застосуванням 

методів, адекватних до предмета, мети та завдань дисертації; зіставленням 

отриманих даних з результатами інших досліджень.  
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Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з 

відомими дослідженнями аналогічного характеру. 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 ХХ століття; з’ясовано провідні чинники, що 

вплинули на розвиток особистості діяча (родинне виховання, гімназійна та 

університетська освіта, досвід роботи вчителем, викладачем, спілкування з 

відомими представниками української культури та освіти); визначено основні 

напрями його педагогічної діяльності (викладацька, науково-методична, 

управлінська); 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: логічного розгортання навчального матеріалу 

(аналітичний і синтетичний, індуктивний і дедуктивний), викладу 

навчального матеріалу (лекція, бесіда, розповідь), практичних занять у 

лабораторіях і кабінетах (практичні та лабораторні роботи), наочності 

(демонстративний та ілюстративний, проекційні засоби, кіно), екскурсії; 

теоретично обґрунтовано форми навчального процесу та ідеї педагога щодо 

класно-урочної системи навчання; на урок, як відносно самостійне цілісне 

утворення, про підвищення ефективності уроку як основної форми організації 

навчально-виховного процесу; систематизовано ідеї С. Чавдарова з проблем 

виховання учнівської молоді та узагальнено його науково-педагогічні 

здобутки, що сприяли розробці ним теорії і практики навчального процесу в 

школі; 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: 1-й – пошуково-пропедевтичний (1926 – 1932 рр.), 2-й – 

науково-педагогічний (1933-1943рр.), 3-й – освітньо-педагогічний та 

узагальнюючий (1944-1962 рр.).   

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 ХХ 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 

ХХ століття, висвітлення теоретико-методичних аспектів організації 

навчально-виховного процесу в школах України у зазначений історичний 

період.  

Практична цінність результатів 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 



 32 

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.Х. Чавдаров».  

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. 

Результати дослідження впроваджено в в освітній процес Ізмаїльського 

державного педагогічного університету (довідка про впровадження № 06/25 

від 15. 02. 2021 р.), Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова (довідка № 96 від 09. 02. 2021 р.), Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка 

(довідка № 07/85 від 14. 04. 2021 р.), Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/18 від 11.05.21 р.), 

Рівненського державного педагогічного університету (довідка про 

впровадження № 01-12/22 від 11. 05. 2021 р.). 

Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях: міжнародних: «Проблеми сучасного 

підручника» (Мінськ, 2018), «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» 

(Київ, 2019), «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомир, 

2019), «Современное образовательное пространство: трансформация 

национальных моделей в условиях интеграции» (Лейпциг, 2020), «Science, 

education, innovation: topical issues and modern aspects» (Таллін, 2020); 

всеукраїнських: «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (Київ, 2017), 

«Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» 

(Київ, 2018), «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і 

перспективи розвитку» (Одеса, 2020), «Історія та філософія освіти в 

незалежній Україні: здобутки і стратегії» (Київ, 2020), «Педагогічна наука і 

освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» (Одеса, 2021).  

Оцінка структури дисертації, її мови і стилю викладання. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Дисертація написана грамотною українською мовою, стиль викладання 

матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі. 

Перелік наукових праць, які відображають основні результати 

дисертації. Основні результати дослідження відображено в 15 публікаціях: 

3 статті у провідних фахових наукових виданнях України (2 одноосібні), 

3 статті у наукових виданнях держав, що входять до Європейського Союзу, 
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9 статей та доповідей, опублікованих за результатами участі у міжнародних 

та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.  
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