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 Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження Олізько 

Олени Вікторівни зумовлена підвищеним інтересом українського суспільства 

до різного роду громадських і благодійних товариств, які суттєво впливають 

на громадську, культурну, наукову і освітню сфери діяльності в Україні, а 

також реформаційних освітніх процесів, які відбуваються в країні та 

зростанням потреби в конструктивному переосмисленні досвіду минулого. 

Тому звернення до аналізу діяльності Єлисаветградського благодійного 

товариства поширення грамотності та ремесел (1873-1914 рр.) є цінним для 

розвитку сучасної шкільної та позашкільної систем освіти. 

 Значущість кваліфікаційної наукової праці Олізько Олени Вікторівни 

посилюється ще й виокремленими дисертанткою суперечностями, зокрема 

суперечністю між накопиченим досвідом громадсько-просвітницької та 

педагогічної діяльності Єлисаветградського товариства поширення 

грамотності та ремесел і недостатнім рівнем його наукового осмислення, 

узагальнення та систематизації з метою творчого використання педагогами у 

сучасних шкільних та позашкільних навчальних закладах. Важливість 

дослідженя проблеми засвідчується також невеликою кількістю наукових 

розвідок приурочених піднятій дисертанткою проблемі, в яких не цілісно, а 

фрагментарно представлено окремі аспекти досліджуваної теми. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Дисертаційне дослідження виконано відповідно до науково-дослідної 

теми кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

«Соціально-професійне становлення особистості» (реєстраційний № 

0116U003481). 

 Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше цілісно схарактеризовано громадсько-просвітницьку 



діяльність Єлисаветградського благодійного товариства поширення 

грамотності та ремесел; виявлено передумови створення громадських 

товариств на Єлисаветградщині у другій половині ХІХ – початку ХХ століття 

(політичні, економічні, соціокультурні, освітні); виокремлено та 

схарактеризовано чотири етапи розвитку та основні напрями громадсько-

просвітницької діяльності Єлисаветградського благодійного товариства 

поширення грамотності та ремесел: перший етап діяльності товариства 

(1873–1877 рр.); другий етап діяльності товариства 1878–1882 рр.; третій етап 

діяльності товариства (1894–1899 рр.); четвертий етап діяльності товариства 

(1902–1914 рр.); досліджено внесок членів товариства в розвиток освітніх 

процесів краю; узагальнено досвід організації дошкільної, професійно-

технічної, мистецької освіти в системі роботи товариства в означений 

історичний період;  уточнено сутність поняття «громадські товариства», 

інформацію про діяльність громадських товариств в Російській імперії; 

особливості розвитку освіти на Єлисаветградщині означеного періоду. 

 Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що систематизовані та узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база дослідження можуть стати підгрунттям для подальших 

наукових пошуків з історії педагогіки; для розширення та оновлення змісту 

навчальних курсів «Історія педагогіки», «Історія України», «Навчально-

виховний процес в історичному вимірі», «Педагогічна персоналія в історико-

педагогічному дослідженні» та ін.; при підготовці навчально-методичного 

забезпечення та укладання підручників та посібників, а також основні 

положення, результати і висновки стануть у нагоді при написанні 

монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, 

курсових і кваліфікаційних робіт тощо. 

 Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні результати дослідження викладено у 12 одноосібних наукових 

працях, серед яких: 5 статей – у наукових фахових виданнях України, 2 

статті, відповідно до вимог МОН України – у зарубіжних наукових виданнях, 

опубліконих в країні (Естонія, Талін), що входить до Європеського союзу, 5 

тез – у матеріалах науково-практичних конференцій.  

 Ступінь обґрунтованості наукових положень. Достовірність 

отриманих результатів визначається використанням сучасних історико-

педагогічних методів дослідження. Дисертаційне дослідження Олізько О.В. 

характеризується цілісністю і смисловою завершеністю, проведене на 

належному науковому рівні. Результати та наукові положення дисертаційної 



роботи достатньо повно представлено в публікаціях авторки. Отримані 

результати і висновки дисертаційної праці не викликають сумніву. 

 Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення.  

 Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (327 найменувань) та  11 додатків. Повний обсяг дисертаційної 

роботи становить 243 сторінки, із них 165 сторінок основного тексту.

 Олізько Оленою Вікторівною сформульовано науковий апарат 

дослідження, вдало підібрано комплекс методів, чітко визначено 

хронологічні межі дослідження, обґрунтовано вибір нижньої і верхньої 

хронологічних меж, територіальні межі, що в сукупності забезпечило 

логічний виклад матеріалу дослідження та вірогідність здобутих 

дисертанткою результатів. 

 Дисертаційне дослідження Олізько О.В. виконано на обширшій 

джерельній базі, зокрема нею опрацьовано 327 найменувань різних джерел. 

Зокрема це архівні матеріали фондів рукописів Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею, Державного архіву Кіровоградської області та 

Центрального державного історичного архіву України, м. Київ; офіційні 

джерела; інтерпретаційні джерела; матеріали періодичних видань 

(центральних; регіональних; наукових збірників Кіровоградського (нині 

Центральноукраїнського) державного педагогічного університету ім. В. 

Винниченка та наукових видань інших педагогічних навчальних закладів).  

 У процесі дослідження опрацьовано матеріали фондів Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Державної науково-технічної 

бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого (раніше Національна парламентська бібліотека України), Державної 

наукової архівної бібліотеки, м. Київ (ДНАБ, м. Київ, раніше - Науково-

довідкової бібліотеки Центрального державного історичного архіву (м. 

Київ)), Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського (м. 

Кропивницький), бібліотеки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 До позитивним моментів роботи відносимо те, що до наукового обігу 

дисертанткою введено нові архівні матеріали дослідження краєзнавчого 

спрямування, що стосуються діяльності Єлисаветградського товариства 

поширення грамотності та ремесел. 



 Опрацьована Олізько О.В.  джерельна база є достатньою для виявлення 

основних напрямів громадсько-просвітницької діяльності та уможливила їй 

всебічно й об'єктивно охарактеризувати досліджувану проблему. 

 У першому розділі «Теоретико-історичні основи дослідження» 

висвітлено історіографію проблеми та джерельну базу дослідження, 

передумови становлення громадських товариств Єлисаветградщини. 

 Грунтовність дисертаційного дослідження засвідчує опрацьована 

дисертанткою джерельна база дослідження, яка представлена 

опублікованими (нормативні документи, рішення, постанови) і 

неопублікованими (архівні матеріали) документальними джерелами; 

офіційними джерелами (статистичні матеріали, довідники, збірники 

документів тощо); інтерпретаційними джерелами (праці науковців,  

матеріали наукових досліджень (монографії, дисертації)), довідково-

бібліографічною літературою та матеріалами періодичних видань. 

 На основі історіографічного аналізу праць, присвяченим різним 

аспектам громадсько-просвітницької діяльності Єлисаветградського 

товариства поширення грамоти та ремесел Олізько Оленою Вікторівною 

виокремлено три основних періоди в дослідженні проблеми:  перший період - 

праці дореволюційного періоду (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), 

другий період - праці радянського періоду (1917–1990 рр.), третій період - 

праці сучасного періоду (з 1991 р. – до сьогодення).  

 Здійснений аналіз праць дозволив дисертантці систематизувати їх за 

двома основними підходами: хронологічним та проблемно-тематичним 

відповідно до тематики структурних підрозділів дисертації. 

 Цінність здійсненого дисертаційного дослідження засвідчується й тим, 

що багато нових архівних матеріалів краєзнавчого спрямування 

дисертанткою вперше введено до наукового обігу, на які варто було б 

наголосити у науковій новизні дослідження. 

 Позитивним у  роботі є те, що дисертанткою закцентовано увагу на 

багатій та різноплановій діяльності Єлисаветградського благодійного 

товариства поширення грамотності та ремесел, яке на благодійних засадах 

здійснювало просвітницьку, педагогічну та освітянську роботу: сприяло 

заснуванню навчальних закладів, організовувало недільні читання літератури 

прогресивного спрямування, проводило значну освітню й організаційно-

пропагандистську роботу серед населення та учнів навчальних закладів, 

влаштовувало театральні вистави, концерти, художні виставки. Як слушно 



зазначає Олена Вікторівна, зусиллями товариства у місті було відкрито 

притулок для малолітніх бездомних дітей, перші дитячі садки, безплатну 

народну бібліотеку-читальню та громадську бібліотеку. 

 Олізько О.В. доведено, що Єлисаветградське благодійне товариство 

поширення грамотності та ремесел розвивало такі напрямки як: видавничий 

(за сприяння Товариства у 1875 р. в Єлисаветграді було видано першу в 

історії міста україномовну книгу «Дещо з перекладів і самостійних творів І. 

Гриненка. Випуск І.»); просвітницький (відкриття безкоштовної народної 

бібліотеки-читальні, запрошення професорів для читання лекцій у межах 

безкоштовних народних читань); благодійний (облаштування сирітського 

будинку та нічліжки для безпритульних, заснування дитячих садків, дитячого 

будинку, безкоштовної лікарні для бідних тощо); культурний (пропагування 

художнього мистецтва шляхом організації в місті першої художньої 

виставки).  

 У другому розділі «Організаційно-змістові засади діяльності 

Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел» 

дисертанткою закцентовано увагу на етапах розвитку та основних напрямах 

діяльності товариства, а також громадсько-просвітницькій діяльності 

представників товариства. 

 Вдалими, на наш погляд, є виокремлені дисертанткою основні етапи 

діяльності Єлисаветградського товариства поширення грамотності та 

ремесел, зокрема такі: перший етап (1873–1877 рр.) – товариство обмежилося 

виключно опікою Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища, інші 

питання програмної діяльності залишилися поза увагою; другий етап (1878–

1882 рр.) – занепаду та бездіяльності (рада товариства не скликалася навіть 

для розгляду та затвердження звітів та обрання посадових осіб 

Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища, яким опікувалося 

товариство, фактично училище функціонувало самостійно); третій етап 

(1894–1899 рр.) – у 1894 р., змінивши статут, Єлисаветградське товариства 

поширення грамотності та ремесел знову розпочинає свою діяльність. На 

цьому етапі віднайдено нові джерела, до навчальної програми 

Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища введено креслення і 

малювання, змінено умови вступу до підготовчого класу, покращено і 

поповнено склад учнівської та вчительської бібліотек училища, відкрито в 

місті безкоштовну народну бібліотеку-читальню, започатковано народний 

театр у вигляді загальнодоступних спектаклів, введено в практику роботи 

товариства запрошення професорів столичних вузів для читання лекцій в 



Єлисаветграді тощо; четвертий етап (1902–1914 рр.) – вдруге змінивши 

статут, Єлисаветградське товариство поширення грамотності та ремесел 

продовжило освітньо-культурницьку діяльність (утримання ремісничо-

грамотного училища, заснування дитячих садків, пропагування художнього 

мистецтва, влаштування художніх виставок, театральних вистав, концертів 

тощо). 

 Позитивним моментом у дисертації є виокремленні Олізько О.В. 

провідні напрями у роботі Єлисаветградського товариства поширення 

грамотності та ремесел, зокрема такі як: наукова діяльність; участь у 

просвітницькому товаристві; організація гуртків самоосвіти; влаштування 

безкоштовної народної бібліотеки-читальні; організація першої художньої 

виставки; заснування краєзнавчого музею тощо.  

 У третьому розділі «Провідні концепти діяльності Єлисаветградського 

товариства поширення грамотності та ремесел», на підставі історико-

педагогічного аналізу, розкрито діяльність товариства в галузі народної 

дошкільної освіти,  висвітлено професійно-технічну освіту краю як напрямку 

діяльності товариства та закцентовано увагу на культурно-освітній діяльності 

товариства. 

 У ході дослідження, на основі аналізу джерельних матеріалів, 

дисертантка дійшла висновку проте, що Єлисаветградське безкоштовне 

ремісничо-грамотне училище за своїм типом, програмами, майстерністю 

викладання було єдиним ремісничо-грамотним училищем не тільки в 

Єлисаветграді, а й в усій Російській імперії та порівняно з іншими 

початковими училищами було набагато кращим у навчальному та інших 

аспектах, а ремісничі відділення робили його взагалі винятковим серед 

тогочасних міських чи урядових повітових шкіл. 

 Заслугою авторки є й аналіз педагогічно-просвітницької діяльності 

товариства, який довів важливу роль товариства у становленні й розвитку 

професійно-технічної освіти в краї. Олізько О.В. наголошено, що  

Єлисаветградське благодійне товариство поширення грамотності та ремесел 

здійснювало масштабну просвітницьку, педагогічну та освітянську роботу, 

сприяло розвитку професійно-технічної освіти на території регіону в 

означений період. 

 Дисертанткою доведено, що Єлисаветградське товариство поширення 

грамотності та ремесел виступало каталізаторами ініціатив в царині 

культурних потреб місцевого населення та відіграло важливу роль у 



становленні та розвитку культурно-освітнього життя краю. Нею 

закцентовано увагу на тому, що воно об’єднувало переважно заможні 

верстви населення, а отже набувало елітного статусу.  

 Як слушно зазначає дисертантка, в цілому робота товариства, була 

спрямована на проведення художніх виставок, музичних вечорів, концертів, 

утримування навчальних установ, та сприяння культурному розвитку 

населення краю. 

 Дисертанткою наголошено, що просвітницька діяльність митців-

педагогів, які працювали в навчальних закладах Єлисаветграда в другій 

половині ХІХ – початку ХХ ст. відіграла провідну роль у формуванні 

загального процесу мистецького життя міста і краю в цілому – їхня 

діяльність носила універсальний характер, вони брали активну участь у 

громадському житті міста, були організаторами художніх виставок, студій, 

майстерень, хорів, артистичних гуртків тощо. 

 Відзначимо, що на основі теоретичного узагальнення Олізько Оленою 

Вікторівною запропоновано висновки, обґрунтованість яких підтверджується 

всім змістом дослідження. 

 Структура роботи є чіткою, виклад матеріалу дослідження вирізняється 

завершеністю, логічністю, послідовністю, науковою обґрунтованістю 

положень.  

 Дисертаційне дослідження Олізько О.В. «Громадсько-просвітницька 

діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел 

(1873-1914)» відповідає встановленим вимогам щодо оформлення такого 

виду робіт. 

 Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

 Поряд із вказаними позитивними сторонами дисертаційна робота 

містить певні моменти дискусійного характеру, а саме: 

1. У науковому апараті дисертаційного дослідження  мета роботи, на наш 

погляд, полягає у виявленні організаційно-змістових засад та виокремленні 

провідних концептів громадсько-просвітницької діяльності 

Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел. 

2. На наше переконання, предметом дослідження є передумови та 

напрями громадської та просвітницької діяльності Єлисаветградського 

товариства поширення грамотності та ремесел. 



3. У підрозділі 2.1. «Етапи розвитку та основні напрями діяльності 

товариства, а також у науковій новизні та висновках дослідження 

дисертанткою представлено виділені нею  і схарактеризовані чотири етапи 

розвитку громадсько-просвітницької діяльності товариства: перший етап 

діяльності товариства (1873-1877 рр.); другий етап діяльності товариства 

(1878-1882 рр.), третій етап діяльності товариства (1894-1899 рр.), четвертий 

етап (1902-1914 рр.). Проте, по-перше, незрозумілим є чому у науковій 

новизні біля представлених   етапів не вказано, що це перший, другий, третій 

та четвертий етапи як це зроблено у висновках, а по-друге, не зрозумілим є зі 

змісту підрозділу 2.1. чому другий етап завершується 1882 р., а третій етап 

починається 1894 роком і чому третій етап завершується 1899 роком, а 

четвертий етап починається із 1902 року.  

4. Апробацію результатів дослідження авторкою здійснено на 5 

міжнародних конференціях, які проводилися на території України, проте, на 

наш погляд, роботу значно підсилило б якби апробацію результатів 

дослідження було здійснено й на міжнародних конференціях безпосередньо 

за кордоном. 

5. Цінними, на наш погляд, є представлені у роботі таблиці (С. 163 – 

Таблиця 3.1, С. 164 – Таблиця 3.2, С. 166 – Таблиця 3.3). Проте авторці 

дисертаційної роботи варто було б подано назви таблиць, а посилання на 

джерела з яких взято таблиці доречніше було б подати після назви таблиць, а 

не під таблицями. 

 Зазначені зауваження та побажання носять рекомендаційний та 

дискусійний характер, проте не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження Олізько Олени Вікторівни. 

 Загальний висновок 

 Дисертаційна робота Олізько Олени Вікторівни «Громадсько-

просвітницька діяльність Єлисаветградського товариства поширення 

грамотності та ремесел (1873-1914)» подана на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки за своїми актуальністю, науково-теоретичним рівнем, 

новизною постановки та розв’язанням проблем, практичним значенням 

відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

30.12.2015, № 943 від 20.11.2019, № 607 від 15.07.2020) та Порядку 




