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АктуальIliсть теми BиKollalloi роботи та iT зв'язок iз fалузевими
tIаУкоВими програмами. Педагогiчна проблема розвитку шкiлыtоТ освiти в
YKpaTHi мас значимiсть FIe лише в KoHTeKcTi узагаJILIIеFII{я досвi2ду минулих
poKiB, але Й для творчого використаннrI досягнеIIь мипулого длrI розбудови
оновленоi украiнськоi школи. Прагнення знайти у минуJIому витоки
перспективFIих iдеЙ сучасностi, потреба у переглядi i гrереоцiнцi коlлцепцiй та
теорiЙ минулих poKiB зумовлюе iHTepec до iсторико-педагогiчних дослiджень. З
боку суспiльстI]а та держави спос,герiгасться посилення уваги до збереження
iсторико-педагогiчного досвiду щодо змiсту вихоI]ання в украIнському
шкiльництвi. Це актуалiзуе проблему осмислеFIня позитивI.Iого

реТроспективного вiтчизняного та зарубiжrrого досвiдцу реформування змiсту
шкiльноТ освiти, виховання нацiональних цiнностей в украТнському
шкiльництвi США та екстраполяцii перспективIlих досягнень у сучасний
освiтнiй простiр.

Вiдтак, виправданим та доцiльним с зверненIIя О.З. I'лушко до l]ивчеI-Iня,
критичного осмисленнrI, узаг€Lльнення досвiду органiзацiТ та змiсту вихованlIя
нацiональних цiнностей в украiнському шкiльництlri CtlIA крiзь призму
iсторичних трансформацiй, теоретичних засад та IIрак,l,ичноТ реалiзацiТ.

Виявленi суперечностi мiж запитом украiнського суспijIьстI]а на свiдомих,
акТивIIих громадян, паrрiотiв сtзоеi краiни з високими морzuIыIо-е,tичними
ПРИНциПаМи, якi позитивно сприЙмають культурIIе розмаТ,гтя, i IIелостатньо
ефективною реалiзацiею цього завдання в ocBiTtlboMy просторi УкраТни; мiж
об'ективною потребою науково-педагогiчного аналiзу дiяльностi iнституцiй
Украiнського зарубiжжя в qША iз забезпечеIIIIя вихованIIя молодi
УкраТнознавчого спрямування та недостатнiм рirзнем висвiтленtля цiсТ
проблематики в педагогiчнiй научi УкраТни шiдтверджуIоть актуальнiсть та
доцiльнiсть виконаного дослiдження.

ДОцiльнiсть вибору теми дослiдження та if aKTyarbHicTb пiдтверджус й
ТОЙ факт, Що дослiдження виконано згiдно з тематичним пJrаном науково-
Дослiдrrоi роботи вiддiлу порiвнялыrоi педагогiки IIrституту педагогiки F{ДПН
Украirrи i с скзrадником тем: <ТенденцiТ
зарубiжrriй шко.lli>> (1999-2001 рр.)
ЛЬ 0 1 9В U00785 З ); <Свiтогл ядниiа потенцiал

розвитку :lMicTy загальноТ освiти в
(державrrий ресс,rрацiйътий номер
шкiльноi lyMaHiTapHoT освiти в KpaiHax
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европейського Союзу та CIIIA> (2008-2011 рр.) (державIrий реестрацiйний номер
Jф 0l08U000304); <Тенденцii розвитку шкiльноТ освiти в краIнах СС, CIIIA та
КитаТ> (201В-2020рр.) (лержавний реестрацiйний номер J\Ъ0118U003360). Тему
дисертацii затверджено вченоIо радою Iнституту пед(агогiки HAIIH УкраiЪи
(протокол М 5 вiд |4 червня 2001 р.) ,га узголжено у Мiжвiдомчiй радi з
координацiТ дослiджень у галузi освiти, пелагогiки i гtсихолоr,ii (гrротокол JYs 7 вiд
30 вересня 2008 р.).

Аналiз змiсту дисертацiйноТ роботи дае ttiдстави стверлжуваl,и, шIо
автором коректно сформульоваIIо науковий апарат - об'скт, предмет, мету та
завдання дослiдження; доцiльно вiдiбрано комплекс методiв, що в сукупностi
забезпечило логiку розгортання наукового пошуку, вiрогiднiсть здобутих
дисертанткою результатiв.

Варто констатувати, що Bci дефiнiцiТ понятт€вого-категорiального
апарату (об'ект, предмет, мета, завдання, хронологiчrli межi) дисертацii чiтко
сформульованi, яскраво виявля€ться Тхня наукова доцiльнiсть. I_{e допомогло
О.З. Глупrко виконати самостiйну й оригiналr,llу наукову роботу, яка мае
вагому теоретичну й практичну чiннiсть. Аналiз струк,гури лисертаtдii свiдчить,,
що Bolta побудована логiчно i спрямована IIа rtос.ltiдовне розв'язаtллtя
поставлених наукових завдань.

rезультати дисертац1l вlдооражеIIо в Z9 одноосlоних IIаукоl]их
публiкацiях автора, iз яких: 5 статей у наукових фахових вилангI.rrх УкраТни,2

Результати дисертацiТ вiдображеrIо 29 одноосiбrtих

cTaTTi у виданнях, що вклIоченi до мiжнародних наукометрич}Iих баз даних,2
cTaTTi в iнших виданнях Украiни, 20 - апробацiйного харак,геру.

З огляду на наведенi мiркування дослiдженirя О.З. Г.llушко с вчасним i
актуаJIьним, вiдповiдае запитам i потребам сучасноi педагогiчrлоТ науки i
практики, соцiальному замовленню суспiльства.

Груrrтовне вивчення джерельноТ бази дослiдження (482 найменування, iз
них - 29 iноземними мовами), яке здiйснила здобувачка, даJIо iй змогу розкрити
органiзацiю та змiст виховання нацiоrrаJIьFIих цiннос,гей в учrriв украiнських
шкiл США (кirrець XIX - початок XXI ст.).

Робота вiдрiзняеться науково обrруптованими вiдбором масиву
першоджерел,, що забезпечило вiрогiднiсть i достовiрrriсть fi результатiв.

Найбiльш icToTlli IlayKoBi результа,ги, що мiстrr,гьсrl в дисер,гаllii.
Що здобуткiв дисертантки вiдносимо rенезу украiЪського шкiльниtдтва

CIIIA у формагi авторськоi перiодизацii; систему украТrrознаtrчоТ освiти, rIIo

мiстить взаемопов'язанi складники (норми, iнсти,гуцii, piBHi й ступенi,
квалiфiкацiТ, ocBiTrri програми, суб'екти ocBiTIlboT дiяльностi, учасникiв
освiтнього процесу, органи упраЬлiння) та охоплIос дитячi садочки, yKpaTHcbKi
школи, коледжi та унiверситети, курси пiдвищення квалiфiкацii педдагогiчних
працiвникiв украiнознавчоТ освiти, украiнськi культурно-освiтrri цеItтри,
yKpaTHcbKi бiблiотеки; окресленi перiо2lи розвитку шкiльного
гriдручникотворення в украТнськiй дiаспорi в CIIIA: початковий (початок
XIX ст. - l920-Ti рр. ХХ ст.); перехiдний (1920 - t950-Ti рр. ХХ c,l,.); сис,гемrlий
(1950-Ti * 1990-Ti рр. ХХ ст.); компrIексний (початок 90-х ХХ ст. й ддо сьогодrri);



виховну спрямованiсть навчаJIьних програм i пiдручrtикiв з ycix навчальних
предметiв, якi викладають у школах украiнознавства.

Подальшого розвитку набуло висвiтлення теоретичI]их гtоlтlядiв
науковцiв та ocBiTHix дiячiв украТнськоi дiасгrори шроб.тrем нацiоrtального
виховання дiтей та шкiльноТ молодi в полiетнiчному середовищi.

У науковий обiг введено маловiдомi в YKpaiHi здобу,гки педагогiв захiдноТ

украТнськоТ дiаспори другоi поJIовини ХХ ст. - початку XXI ст. з проблем
освiти й виховання, формування нацiональноi iлен,гичностi дiтей шкiльного
BiKy та органiзацiйно-педагогiчних засад дiяльнос,гi украirrського шкi.ltьництва в
сшА.

Важливе значення мають вд€Lло сформованi додатки (25), якi не лише
доповнIоIоть теоретичний матерiал, а слугують цiнним джерелом з теми
дослiдження.

Практичне значення результатiв дослiджсIIнrI гIолягас в розробленнi
реrrомендацiй щодо використання прогресивних iдей i досвiду науковцiв
та педагогiв украiнськоi дiаспори щодо оптимiзацiТ виховання украТнськоi
молодi на гуманiстичних, морально-етичних та нацiолtально-патрiотичних
цiгtностяtх. Отриманi в процесi дослiдження результати можуть бут:и
використанi пiд час розробленIrя спецсемiIrарiв i спеllкурсiв з педцагогiчt-Iих,

iсторичних та культурологiчних дисциплiн, для гliдготовки rli2lручникiв,
IIавчалыIо-методичI{их посiбникiв, в ocBiTнboмy llроlдесi закладiв виtцоТ освiти.

Результати дисертацiйного дослiдження були вшровадженi в освiтнiй
процес Сумського державного педагогiчного унiверситету iMeHi
А. С. Макаренка (довiдка J\Ъ 380/1 вiд 1З.01 .202| р.); Iнституту проблем
вихова[Iня НАIIН Украiни (довiдка JЮ 01-11/48 вiд 1 .02.2021 р.); PiBI,reHcbKoгo

державного гуманiтарного 'унiверситету (довiдка М 01-12l1r4 вiд
|6.02.202l р.); Тернопiльського обласного комунального iнституту
пiслядипломноТ педагогiчноi освiти (довiдка М 0|-02l|41 вiд |6.02.2021 р.).

Аналiз змiсту дисертацii свiдчить про те, II{о матерiал та логiку
висвiтлення науковоi проблеми структуровано вiдповillно до визI]аченоi мети та
завдань дослiдяtення.

У першому роздiлi <Теоретичнi засади l}иховання гIаtliональних
цirIностей в украТrrському шкiльництвi США) - розкрито стан дослiдження
проблеми, проаналiзовано погляди педагогiв украirrськоi дiаспори IIа

гrацiональне виховацня молодi в дiаспорi, уточнено понятiйно-термiнологiчний
arlapaT дослiджеrrrrя. L{iнним е структуризацiя в три тематичIli l,рупи на засадах
rrроблемного й кФаТнознавчого пiдходiв щжереjILIIоТ бази вiтчизняtноi
iсторiографii дослiджень украiнозrrавчоТ освiти за корлоном та украiЪських
компаративiстi'в. У межах пр€дметного поля дослiдження виокремлено базовi
по..цяття дослiдження та уточнено Тх змiст. Розкрито, Iцо yKpairrcbKi науковцi
дiаспори трактують виховання як цiлеспрямований, свiдомий процес

формування всебiчно розвиrrутоТ особистостi з MeToto лtаближенI{я ii zto iдеалу.
У коFI,гекс,гi дос;riджуваноТ проблеми уточIIено змiст поняl"гя

<цiнностi/вартостi>. Важливою характеристикою цiнtrос,гей с ix стiйкiсть та



ГЕIучкiсть, воFIи мають ,дurrri"ri змiнюватися з часом з€шIежIIо вiд потреб
сrriльноти та зовнiшнього контексту. Акцентовано важливiсть наскрiзного
Характеру нацiона_пьних цiнностеЙ, якi MaIoTb проIIизувати Bcro apxiTeкTypy
Освiти, Починаючи вiд цiлей i закiнчуючи результатами навчання, з покроковим
аlrгоритмом реалiзацii.

У ДрУГоМУ роздiлi <Органiзацiя i змiст виховання наlliоttальних
rцiнностеЙ в украiнському шкiльництвi США> обrрунт,овано оргаrriзацiйlлий
вимiр розвитку украIнського шкiльництва CIIIA, розкрито генезу IIавчаJIьних
ПРОГРаМ шкiл украiнознавства при Шкiльнiй Радi СП]А, окресJIеIIо виховний
ЗмiСт Навчальних пiдручникiв в украТнському зарубiжному шtкiльництвi. У
реЗУЛЬтатi дослiдження обrрунтовано систему украiлrознавчоi освi,ги в США,
ЯКа вирiзнясться розмаiттям типiв i наступнiстlо piBHiB у межах освiти
ВПРОДОВЖ ЖиТтя. На ocHoBi аналiзу автентичноТ джерельноТ бази розроблено
аВТОРСЬКУ Перiодизацiю становлёння та розвитку украТнст,кого rrrкiльництва в
США, яку повно представлено у TeKcTi дисертацiI.

Обrрунтовано, що на сьогоднi украТнська дiасrrора в CIIJA мае одну
З НаЙКРащих у cBiTi систему приватного украТнського rшкiльництва.
УкраТнською громадоlо органiзовано школи трьох тигtiв: шкоJIи
УКРаiIlознаВства, якими керуе Шкiльна рада при УККА, украiнськi школи при
УКРаТнськiЙ католицькiй церквi в США та недiльrri Iцколи при украiнськiй
ПРаВОСЛавНiЙ церквi в США. У 'дослiдженнi розглянуто rенезу шкiльцого
гriдрУчникотворення украТнського шtкiльництва в США, обrрунтоI]аFIо перiоди
йОгО роЗВитку. Критерiями для виокремJIеннrI перiодirз стали стратегiчнi
орiснтири розвитку шкiльноi украТнознавчоТ освiти.

У ТРеТЬоМУ роздiлi <iПерспективи використаI{Iш ztосвiду уlраiilськог,о
ШКiЛЬгtИцтва США у вихованнi нацiональних цiнttос,гей yrHiBcbKoТ молодi
в YKpairri> ДиеертанткоIо здiйснено аналiз сучасних концепцiй виховання в
УКРаТнськомУ ocBiTHboMy просторi, проведено порiвняльний аtлалiз системи
УкраiнозrtавчоТ освiти украiirського шкiльництва в CltIA та в YKpaTHi, визtIачено
ПIЛяхИ ВИкористання позитивного досвiду украiнськоТ дiаспори з виховання
Нацiона.тlьних цiнностей украiЪознавчоТ шкiльноТ освi,ги в СlПА в умовах
модерrriзацiТ освiти Украiни, надацо вiдповiднi рекомеrl.цацiТ.

ЩисертаrIтка стверджус, що в украТнськiй дiаспорi США IIапрацьовано
Грун,говний досвiд формування нацiональних цiнностей моло/{i.
I1ерсrtективними для УкраТни, зокрема, вбачасмо: на шrкiлl,ному piBпi -- досвiд
РОбОти вчителiв украТнознавства дiаспори з мотивуваIIня молодi вивчати
украТнську мову, прищеплення молодому поколiннrо украiЪського походженIIя
НаЦiОНалЬНих цiнностей, лIобовi до культури, традицiй; на piBHi класу - досвiд
УIIРОВаДЖеННЯ l]ИХОВних фор' i методiв, якi сприяIоть прищепJIс}IнIо учням
Нацiональних цiнностеЙ; актуальноIо е практика сисl]емIrоi оргаtIiзаrдiТ виховIIих
ЗаХОДiв з нацiонального вихованНя учнiв у шкоJIах украitlознавства в CILIA.

Змiст автореферату вiдповiдае змiсту дисертацiйlrого дослiджелtня.
Оr{iнюrочи позитивно дисертацiйrrе дослiдженIIя, I]важасмсl за потрiбне

I]ислови,ги певнi побажання та зауваженпя дискусiйllого харак.геру;



1. ПОгОлжУЮчись з авторським формулюванням об'екта 2цослiлження
РеIIеНЗОВанОi Дисертацii - украТнське шкiльництво в СII[А, вважаемо, що такого
РОДУ ДОСлiДження значно вигр€Lло б, якби автор розкрила tsнесок у 1]ихованrul
нацiональних цiнностей таких iнститучiй як сiм'я, молодiжнi оргаrIiзацii (СУМ,
Пласт, ОДУМ тощо), украiнськi ocBiTHbo-KyлbTypHi центри. З огляду на це
РОЗКРИТТЯ фОРматУ ix спiвпрацi з украiнськими школами уможливило б
РОЗКРИТтя Цilliсностi системи виховання нацiоrtальних цiнt,lостей украТнськоТ
молодi.

2. На ОСОбливУ увагу заслугову€ педагогiчний irrструментарiй виховання
нацiональних tдiнностеЙ в украТнському шlкiльництвi СII]А. Уважасмо, що
ТаКОГО РОДУ Дослiдження значно виграло б, якби дисерта}tтка бiлr,ш lpytlToBHo
ОХаРаКТеРИЗУВ€LЛа форми i методи вихованFI;I учнilзськоi молодi, якi
ВИКОРИсТоВуЮться в украiнському шкiльлtицтвi CIIIA, пере/дусiм в авторефератi
дисертацii.

3. У вiДповiдь ца виклики COVID-l9 у рамках аrrалiзу традицiйних
навчальних пiдручникiв, читанок, хрестоматiй, доречно було б
охарактеризувати практику використання електро[Iних пiдручникiв дJIя
навчання з украiнськоi мови, лiтератури, yKpaiHcbKoT icTopiT, географii та
культурИ, застосУваннЯ рiзниХ фор' дистанцiйIлоi освiти, сучаснi форми
органiзацii навчання В школах укратнознавства В сшА iз застосуванням
мультимедiйних,гехнологiй.

4. У TeKcTi дисертацii зустрiчаються десятки iMeH органiзаторiв 1а
ПРаКтикiв УкраТнського шкiльництва у багатьох краiЪах cBiTy, науковцiв i
KyJIb,гypI{o-ocBiTHix дiячiв украТrrськоТ дiаспори, якi маlовiдомi в YKpaiHi.
{ОЦiЛЬНИм бУло б укласти <KopoTKi вiдомостi про украТнських педагогiв
ДiаСrlОРи> або довiдник про iхню дiяльнiсть, ocHoBIIi праrдi та BI]ecoK у розвиток
та популяризацiю украiнознавчоТ освiти.

ОДНаК ВИсЛовленi зауваження i побажання маIоть дискусiйrlий характер
Та СУТТеВО не впливають на загальний високий науковий piBeHb ддисертаrдii
оксаttи Зiновiтвrrи Глушко та MaIoTb на MeTi зосередити увагу на бiлъш
ДОКЛаДНОМУ ВИI]ченнi окремих проблем iсторико-Ilедцаr,огiчноi лlауки. Зага.тlом
РСЦеI{ЗОВаНа РобоТа с самостiЙним, оригirtальFlим, заверrпеItим дослiдженням та
МаС ВаЖЛИВе теоретичне i практичне значеFIня дJIя розвитку освiти i
педагогiчноТ науки Украiни.

загальний висrrовок

1. РеЦенЗОваНе дисертацiйне лослiдження Глушtко Оксани ЗiновiiвI{и на
ТеМУ <<Виховаrlня нацiонаJIьних цiнностей в украТнському rtrкiльниtдтlзi США> е
самостiйним, завершеним, цiлiсним дослiдженням актуалыIоТ проблеми у га-lrузi
загальноТ педагогiки та icTopiT педагогiки.

2. РеЗУльтати дослiдження свiдчать про досягIIсння визначеIIоi мети й
глибоке та доказове розв'язання сформульованих завдаIIь дослiдження. ocrloBHi
результати досrriдження повнiстю вiдображенi у 29 праlцях авторки.
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З. Щисертацiйний матерiал виклалено логiчItо, послiдовно, ocTtoBHi
положення дисертацii е науково обrрунтоваFIими. Змiст автореферату
вiдображас структуру, ocHoBHi положення, результати та висFIовки
ДИСеРТаЦiЙноТ роботи, що вiдповiдае вимогам до каIIдидатських дисертацiй.

4. ЩИСертацiйна робота, iT акту€Lльнiсть, змiст, обсяг,га rlayкoBa Ilовизна,
Теоретичне та практичне значення, обrрунтованiс,гь наукових I]оложень,
вiРОгiднiсть висновкiв, використанi методи дослiдження, якiсть оформленrIя та
гIовнота викладу повнiстю вiдповiдаIоть вимогам MOIJ Украiни до дисертацiй
На ЗДОбУття наУкового ступеня канлидата пе2цагогiчrtих наук i <Порядку
tiрисудженIrя наукових ступенiв>>, затвердженого IIocTaHoBoIo Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни JФ 567 вiд24.07.20lЗ (зi змiнами).

5. Авторка дисертацiI <<Виховання наtдiоtлальних цiнностей
В УКРаТНСькоМУ шкiльництвi США> Глупrко Оксаrrи ЗirrовiТвни засJIугову€ на
ПРИСУДження наукового ступеня кандидата педагогiчrtих наук за спецiальtliс,гIо
13.00.01- загальна педагогiка та iсторiя педагогiки.

Офiцiйний опоtlент:

доктор педагогiчних наук, професор,
завiдувач кафедри
загапьноТ педагогiки та дошкiльноi освiти
Щрогобицького державного педагогiчного
унiверситету iMeHi IBaHa Франка J/4/ М.М. ЧегIi.rlь
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