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ВІДГУК 

 

офіційного опонента – доктора педагогічних наук, професора 

Зеленської Людмили Дмитрівни про дисертацію Олізько Олени 

Вікторівни «Громадсько-просвітницька діяльність Єлисаветградського 

товариства поширення грамотності та ремесел (1873–1914)», подану  на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – 

Освітні, педагогічні науки». 

 

Розвиток громадянського суспільства в Україні є важливим і водночас 

складним, багатоаспектним, довготривалим процесом розбудови 

демократичних суспільних відносин, свободи особистості, її соціальної 

солідарності і правової захищеності. Цей процес базується на 

усвідомленому напрацюванні принципово нового суспільно-політичного 

мислення, нормах поведінки та суспільної взаємодії громадян на засадах 

власної гідності, взаємоповаги, взаємодопомоги, активізації громадянської 

участі у вирішенні найбільш важливих проблем життєдіяльності суспільства 

й держави. 

Непересічне значення у цих процесах належить громадським 

об'єднанням і товариствам, діяльність яких ставить за мету сприяти 

економічному зростанню України, поширенню національно-державницьких 

ідей, розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, збереженню ментальності 

українського народу. 

Вище зазначене актуалізує звернення до вивчення й теоретичного 

узагальнення громадсько-просвітницької діяльності Єлисаветградського 

товариства поширення грамотності та ремесел (1873–1914), яке у 

визначених хронологічних межах слугувало прикладом демократичного 

устрою і певною мірою відображало уявлення місцевої інтелігенції про 

демократично налаштовану та керовану, діючу на добровільних засадах 

асоціацію, де свобода просвітницької діяльності співпадає з громадською 
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позицією її членів – сприяти інтелектуальному й моральному розвитку 

населення краю.  

Зважаючи на це, дослідження Олени Вікторівни Олізько можна 

вважати актуальним і своєчасним. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

«Соціально-професійне становлення особистості» (реєстраційний 

№ 0116U003481).  

Дисертація характеризується чіткою структурою та логікою  викладу 

наукового матеріалу. У роботі коректно сформульовано завдання 

дослідження, аргументовано вибір дослідницьких методів для їх 

розв’язання.   

Не викликають заперечень хронологічні межі дослідження, що 

охоплюють період другої половини ХІХ – початку ХХ століття і 

узгоджуються з роками діяльності названого товариства в м. Єлисаветград 

Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.  

Ознайомлення з дисертацією О. В. Олізько переконує в тому, що 

авторкою виконано значний обсяг пошукової та аналітичної роботи. 

Широка джерельна база дисертації (опрацьовано 327 найменувань джерел, із 

них 50 – архівні позиції) дала можливість дисертантці здійснити ґрунтовний 

аналіз різних аспектів досліджуваної проблеми. 

Дослідження, проведене О.В. Олізько, має безперечну наукову 

новизну, яка детермінована тим, що дисертанткою вперше подано 

комплексний аналіз проблеми розвитку громадсько-просвітницької 

діяльності Єлисаветградського товариства поширення грамотності та 

ремесел упродовж 1873–1914 рр., визначено передумови його створення 

(політичні, економічні, соціокультурні, освітні) й обґрунтовано 

періодизацію діяльності названого товариства у межах чотирьох етапів; 

розкрито внесок членів Єлисаветградського товариства поширення 
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грамотності та ремесел в розвиток освітніх процесів краю, а також 

узагальнено досвід організації дошкільної, професійно-технічної, 

мистецької освіти в системі роботи цього товариства в означений 

історичний період. 

Очевидним є й практичне значення отриманих результатів, яке полягає 

в тому, що систематизовані та узагальнені положення, фактологічний 

матеріал, джерельна база дослідження можуть стати основою для 

подальших наукових розвідок з історії педагогіки; для розширення та 

оновлення змісту навчальних дисциплін, як-от: «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, 

посібників із цих дисциплін. Матеріалами дослідження можуть 

послуговуватися чинні громадсько-просвітницькі організації України у 

процесі розроблення статутної документації, планування напрямів, відбору 

змісту, форм роботи з різними віковими категоріями населення, заклади 

неформальної освіти у процесі проєктування й реалізації освітніх стратегій.   

Розкриваючи перше завдання дослідження, О. В. Олізько досить 

ґрунтовно схарактеризувала історіографію обраної наукової проблеми: праці 

дослідників дореволюційного періоду (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.); праці дослідників радянського періоду (1917–1990 рр.); праці 

сучасних дослідників (з 1991 р. – до сьогодення). Схвально, що 

характеристику джерельної бази у дослідженні подано за окремими групами 

джерел: документальні (опубліковані – нормативні документи, рішення, 

постанови тощо; неопубліковані – архівні матеріали); офіційні (статистичні 

матеріали, довідники, збірники документів тощо); інтерпретаційні (праці 

науковців, присвячені досліджуваній темі або дотичні до неї, матеріали 

наукових досліджень (монографії, дисертації, автореферати). 

Розв’язуючи друге завдання дослідниця визначила і класифікувала 

передумови започаткування діяльності громадських товариств на 
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Єлисаветградщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, як-от: 

освітні – призвели до розширення мережі навчальних закладів; політичні – 

спричинили виникнення й територіальне розширення поселень на території 

центральної України, де, окрім іншого, розбудовувалася й школа; 

економічні – зумовили зростання кількості населення, основним видом 

діяльності якого було сільське господарство та мануфактурне виробництво, 

заняття якими вимагали відповідних знань, тому спонукали до отримання 

якісної практико орієнтованої освіти; соціокультурні – викликали 

підвищення рівня культури жителів регіону, сприяли активізації 

просвітницького руху, що призвело до виникнення легальних громадських 

товариств різного типу, а саме: взаємодопомоги, просвітницьких, 

здоров’язбережувальних, благодійних, музичних та ін.. При цьому 

дисертантка прагнула розкрити суть досліджуваного феномену в історичній 

парадигмі, комплексно, із урахуванням регіонального аспекту.  

Заслуговує на позитивну оцінку обґрунтування етапів розвитку та 

основних напрямів (надання фінансової допомоги збіднілим; фінансування 

будівництва та утримання різних типів навчальних закладів (ремісничо-

грамотного училища, дитячих садків, літніх дитячих майданчиків, дитячого 

будинку); забезпечення фінансування культурно-освітніх закладів для 

населення (відкриття бібліотек, організація художніх виставок, художнього 

музею, драматичного гуртка)) громадсько-просвітницької діяльності 

Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамотності та 

ремесел. Зазначимо, що дослідниця звертає увагу не лише на позитивні 

аспекти розвитку досліджуваної проблеми, але й зазначає недоліки, які 

гальмували означений процес у діяльності товариства в межах визначених 

етапів. 

Нам імпонує авторський підхід до розв’язання четвертого завдання 

дослідження. Позитивне враження справляє аналіз  педагогічних поглядів та 

ідей членів Єлисаветградського товариства поширення грамотності та 

ремесел, а саме Н. Бракер, П. Рябкова, М. Федоровського та ін., їх внесок у 
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реалізацію напрямів громадсько-просвітницької діяльності  цього 

товариства. 

Схвалення заслуговує узагальнення досвіду організації дошкільної, 

професійно-технічної, мистецької освіти в системі роботи товариства в 

означений історичний період відповідно до п’ятого завдання дослідження. 

Підкреслимо, що аналіз матеріалу, представленого в Розділі 3 дисертації 

(с. 124-169), містить фактологічні дані Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею (ф. №. 16520), фондів Державного архіву 

Кіровоградської області (ф. №№. 56, 58, 60, 61, 304, 358), Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ (ф. №№. 12, 442, 1316, 

2045), що суттєво збагачують історико-педагогічні знання з досліджуваної 

проблематики 

Заслуговує схвалення й той факт, що матеріали та висновки 

дослідження упроваджено в освітній процес Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-

28/1836 від 10.12.2020), Криворізького державного педагогічного 

університету (довідка № 09/1-503/3 від 08.12.2020), Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(довідка № 342-н  від 09.12.2020).  

Достовірність і новизна результатів достатньо повно відображені у 

12 наукових працях (12 публікацій – одноосібних), серед яких: 5 статей – у 

наукових фахових виданнях України, 2 статті – у зарубіжних наукових 

виданнях, 5 тез – у матеріалах науково-практичних конференцій. Публікації 

цілком відповідають змісту рецензованого дослідження. 

Представлене до захисту дисертаційне дослідження О.В. Олізько 

виконане на належному науковому рівні, є завершеною працею й сприяє 

суттєвому збагаченню історико-педагогічної науки. 

Водночас слід зазначити, що виконання дослідницької роботи не 

позбавлене певних дискусійних аспектів, на які маємо звернути увагу та 

висловити певні поради і побажання, а саме: 
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1. На наше переконання, уточнення потребує мета дослідження 

(співпадає із назвою дисертації). 

2. Науковому збагаченню дисертаційної праці сприяло б визначення 

комплексу критеріїв для обґрунтування етапів громадсько-просвітницької 

діяльності Єлисаветградського товариства поширення грамотності та 

ремесел упродовж 1873–1914 рр., єдиний підхід до формулювання їх назв і 

провідних тенденцій. 

3. Схвально, що в роботі представлено тезаурус базових понять 

досліджуваної проблеми (громадсько-просвітницька діяльність, 

культурницько-освітня діяльність, освітньо-культурницька діяльність, 

культурно-просвітницька діяльність, благодійне товариство, культурно-

громадське товариство тощо). Проте за текстом дисертації визначені 

поняття почасти вживаються як тотожні. 

4. Робота виграла б, аби дослідниця характеризувала досвід 

громадсько-просвітницької діяльності Єлисаветградського товариства 

поширення грамотності та ремесел за визначеними напрямами у порівнянні 

з іншими державними, громадськими, приватними організаціями й 

установами Херсонської та інших українських губерній Російської імперії 

досліджуваного періоду, акцентуючи увагу на спільних і специфічних 

ознаках. 

5. Наукова новизна дослідження містить твердження про те, що до 

наукового обігу введено нові архівні матеріали краєзнавчого спрямування, 

що стосуються діяльності Єлисаветградського товариства поширення 

грамотності та ремесел. Уважаємо за доцільне конкретизувати ці матеріали, 

а також оприлюднювати нові дані в публікаціях апробаційного характеру. 

6. На наш погляд, виглядає дещо некоректним формулювання назв 

п. 1.3 «Діяльність громадських товариств на Єлисаветградщині» (Розділ 1) 

без зазначення хронологічних меж, а також Розділу 3 «Провідні концепти  

 




