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Акryальнiсть дисертацiйного дослiдження. L|ивiлiзацiйнi тенденцii у
розвитку сучасного украIнського суспiльства детермiнують HoBi виклики у
державно-полiтичнiй, соцiально-економiчнiй та в освiтнiй сферах, оскiльки, як

вiдомо, саме ocBiTa уможливлюе вiдтворення iнтелекту€lльного потенцiалу

народу в цiлому i кожноi особистостi зокрема. За таких умов дiевими
чинниками реаrriзацii <людиноцентристського) вимiру освiти с не лише ii
орiентацiя на кращi cBiToBi зр€вки, а й творче осмислення надбань нацiональноi

педагогiчноi науки та шкiльноТ практики минулого. IИ обставина зумовлюе

зрсстання уваги дослiдникiв до iсторико-регiональноi та дiаспорноi специфiки

розвиткУ школи i педагогiчноi ДУмки, що за ocTaHHi три десятилiтгя

викристЕlлiзувалася у чiтко окреслений напрям науково-пошуковоi дiяльностi
багатьох учених Украiъи. Тому аналiз процесу становлення та розвитку
ykpaiHcbkoT освiти й педагогiчноi думки у державах, з якими Украiна ще

донедавна не могла пiдтримувати тiсних koHTakTiB на економiчному,

полiтичному та культурно-освiтньому рiвнях, i де зосередженi найбiльш

численнi та соцiа-гlьно активнi етнiчнi спiльноти украiъцiв, Що впродовж

десятилiть виступ€tли носiями i оберегами нацiональноi iдет, - один iз важливих

напрямiв науково-пошуковоi дiяльностi дослiдникiв кiнця хх - початку XXI ст.

I це закономiрно, оскiльки глибоке вивчення проблем минулого

укратнського шкiльництва та його сучасного стану в

уможливилося змiцненням науково-педагогiчних зв'язкiв

цих державах

iз украlнською



державою пiсля проголошення незалежностi УкраiЪи, а сучаснi глобалiзацiйнi

процеси, розвиток нацiона-пьноi системи освiти i виховання вимагають

неодмiнного включення у складний процес багатовiкового педагогiчного

досвiду попереднiх поколiнь украiЪського народу, осмислення творчого

доробку педагогiв-просвiтителiв, визначних культурно-освiтнiх дiячiв

минулого, використання набутого ними досвiду в царинi збереження етнiчноi

та духовноi самобутностi поколiнь украiнцiв в умовах полiкультурного

оточення.

У цьому KoHTeKcTi актуальнiсть i важливiсть дослiдження Глушко Оксани

Зiновiiвни не викликае cyMHiBy, воно е науково вмотивованим i педагогiчно

доцiльним.

Наукове дослiдження О.З Глушко е плановим, воно виконувалось у

рамках тематичного напряму дослiджень вiддirry порiвняльноi педагогiки

Iнституry педагогiки НАПН УкраiЪи i е складником тем: <Тенденцii розвитку

змiсry загальноi освiти в зарубiжнiй школi>> (1999-2001 рр.) (державний

реестрацiйний номер J\b0198U007853); <<Свiтоглядний потенцiал шкiльноi

гуrпrанiтарноi освiти в щраiнах европейського Союзу та СIIЬ> (2008-2011рр.)

(державний ресстрацiйний номер М 0108U00030a); <Тенденцii розвитку шкiльноI

освiти в краiЪах СС, CIIIA та КитаЬ> (2018-2020 рр.) (державний реестрацiйний

номер J\b 0 1 1 8U003360).

Тема дисертацii затверджена вченою радою Iнституry педагогiки IIAIIH

Украiни (протокол J\b 5 вiд 14 червня 2001 р.) таузгоджена у Мiжвiдомчiй радi з

координацii дослiджень у га-гrузi освiти, педагогiки i психологii (протокол J\b 7 вiд

30 вересня 2008 р.).

Валiднiсть наукового апарату дослiдження, ступiнь обгрунтованостi

використаних методiв. Здiйснена експертиза засвiдчила валiднiсть

розробленого О.З.Глушко наукового апарату. ,Щисертанткою чiтко

сформульовано мету i завдання дослiдження. Вибiр методiв пiдпорядковано

окресленiй MeTi й дослiдницьким завданням. Використання дисертанткою таких

загальнонаукових методiв, як аналiз, синтез, узагальнення, систематизацiя,



к;rасифiкацiя здобутих фактiв i даних ст.ши основою для системного

дослiдження означеноi науковоi проблеми. Логiчно обцрунтованим для

розкриття cyTHocTi дослiдницькоТ теми було використання таких спецiа-гtьних

методiв, як пошуково-бiблiографiчний, порiвняльно-зiставний, iсторико_

ретроспективний, хронологiчно-системний.

Зауважимо, що мiж yciMa скJIадовими наукового апарату простежуеться

логiчниЙ взаемозв'язок, що уможливило фунтовну розробку змвленоi iдеi,

розкриття ii в теоретичному i практичному аспектах.

Сryпiнь обrрунтованосгi наукових положень, висновкiв i рекомеIцацiй,

сформульовацих у дисертацiь 'ix досговiрнiсгь. Методологi.ша бlруrrговаrriсть

ВIDdДilD( позrщЙ дослiдженIuI, системниIl аналiз матерiалу, виявлення приtIинно-

наслiдковю< зв'язкiв забезпе.пшlо висоtсай ступiнь бrруrrюваностi отрим€lнID(

результатiв дослiдкенIUI О.З.Глуrrпсо.,Щисертантка запропонувЕLла роботу, в якiй

роЗкривае iсторiю, rенезу, теоретичну cyTHicTb i практику реалiзацii виховання

нацiональних цiнностей в украiнському шкiльництвi CIIIA задля окреслення

орiентирiв iх творчого використання в Украiнi.

На ДОСягнеНня мети спрямовано змiстове наповнення трьох роздiлiв

ДИСеРТацii. У першому роздiлi (<Теоретичнi засади виховання нацiон€tльних

цiнностей в украiЪському шкiльництвi СШЬ) розкрито стан дослiдження

проблеми, проаналiзовано погляди педагогiв украiЪськоi дiаспори на

, в дiаспорi, уточнено понятiйно-термiнологiчнийнацiональне виховання молодi

апарат дослiдження.

У ДрУГому роздiлi (<Органiзацiя i змiст виховання нацiональних

цiнностеЙ в украiЪському шкiльництвi CIIIA>) обфунтовано органiзацiйний

вимiр розвитку украiЪського шкiльництва США, розкрито Генезу навч€lльних

ПРОГРаМ ШКiл Украiнознавства при Шкiльнiй Радi США, окреслено виховний

змiст навчutльних пiдручникiв в украiЪському зарубiжному шкiльництвi.

НаУКОВИМи реЗультатами третього роздiлу (<Перспективи використаннrI

досвiду украiЪського шкiльництва CIIIA у вихованнi нацiон€tпьних цiнностей

1^rHiBcbKoi молодi в УкраiЪЬ) вважаемо здiйснення аналiзу с)п{асних концепцiй



вихованIuI в украiнському ocвiTнboмy просторi, порiвняннrl систем украiЪознавчоТ

освiти украiЪського шкiльництва в CIIIA та в YKpaiHi, запропонованi О.З.Глушко

рекоМендацii щодо можJIивостеЙ застосуваннrI досвiду вихованIuI нацiональнlос

цiнностей дiтей та молодi украiнського походженшI в CIIIA в )^{овах модернiзацii

шкiльноi освiти УкраiЪи.

Висновки дисертацii узаг€Lльнюють результати дослiдження,

пiдтверджуючи думки автора, сформульованi у вихiдних положеннях:

Украiнська дiаспора в США створила цiлiсну систему украiнознавчоi освiти, яка

СТаПа ПiдГРУнтям для збереження Й розвитку етнiчноi та культурноi

iДентичностi украiнцiв у США шляхом вихованням нацiон€ulьних цiнностей в

украIнському шкiльництвi Сполучених Штатiв Америки.

Валiднiсть висновкiв дисертацii забезпечуеться автентичними джерелами,

(482 найменування, з них 29 - iноземними мовами).

.ЩО нОВих фактiво одержанi здобувачкою, та найбiльш iстотних
наукових результатiв, що мiстить дослiдження О.З.Глушко, слiд вiднести,

насамперед, здiйснення комплексного аналiзу органiзацii та змiсту виховання

нацiональних цiнностей в украiнському шкiльництвi сшА крiзь призму

iСтОричних трансформацiй, теоретичних засад та практичноi реалiзацii.

вертикальна проекцiя забезпечуеться дослiдженням становлення i

розвиткУ украiнського шкiльництва У сшА. Авторським внеском е

перiодизацiя його rенези: початковий (вiд 1888 р. до |9l2 р. ХХ ст.),

ОРГанiзацiЙно-педагогiчниЙ (1913-1946 рр. ХХ ст.), координацiйно-аксiологiчний

Ф кiнця 40-х рр. до 1969 р. ХХ ст.), дихотомiчний (1970_1990 рр. )С( ст.),

модернiзацiйний (199 1-2020 рр. XXI ст.).

горизонт€tпьну проекцiю дослiджуваноi проблеми представлено через

розкриття органiзацii та змiсту виховання нацiональних цiнностей в учнiв

украiнських шкiл сшА у кожному з виокремлених О.З.Глушко перiодiв.

Проведена експертиза засвiдчуе виконання ycix дослiдницьких завдань. В

рамках реалiзацii першого охарактеризовано кJIючовi поняття дослiдження в

украiъськiй педагогiчнiй думцi захiдноi дiаспори. Так, з'ясовано трактування



украlнськими вченими дlаспори виховання як цiлеспрямований, свiдомий
процес формування всебiчно розвинутоТ особистостi з метою наближення ii до
iдеалу; уточнено змiст поняття <<цiнностi/вартостi>>, яке в дисертацii
тлумачиться як провiдний Духовно_моральний iмператив, що сприяе

консолiдацii украiъцiв в полiетнiчному середовищi; закцентовано на важливостi

наскрiзного характеру нацiональних цiнностей, якi мають пронизувати всю
apxiTeKTypy освiти.

Виконання другого дослiдницького завдання уможливило здiйсненIUI

ретроспективного аналiзу становлення та розвитку украiъського шкiльництва в

CIIIA ЧеРеЗ УЖе ЗГаДУВану авторську перiодизацiю. .Щоведено, що основним
типом навч€LIIьного заклаДу для трансляцiI украiЪськоТ мови та культури у СШД
були школи украiъознавства, якi в умовах iншомовного середовища

та прискореноi асимiляцii виявил ися найбiльш ефективними.

в рамках реалiзацii третього завдання здобувачкою розкрито роль шкiл

украiнознавства в системi украiнознавчоi освiти CIIIA у вихованнi

нацiональних цiнностей дiтей i молодi. Адже ii успiшне функцiонування
забезпечуеться тiсним вза€мозв'язком норм, iнституцiй, piBHiB i ступенiв,
квалiфiкацiй, ocBiTHix програм, суб'ектiв ocBiTHboi дiяльностi, учасникiв
освiтнього процесу, органiв управлiння та охоплюе дитячi садочки, yKpaiHcbKi

школи, коледжi та унiверситети, курси пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
працiвникiв украiнознавчоi освiти, ykpaiHcbki культурно-освiтнi центри,

украiЪськi бiблiотеки.

четверте дослiдницьке завдання потребувало обцрунтування виховного
потенцl€rлу змlсту навч€Lпьних програм i пiдручникiв украiЪського зарубiжного
шкiльництва, прiоритетними змiстовими лiнiями яких визначено виховання в

учнiв любовi та пошани до УкраiЪи й украiЪського народу, украiЪськоi мови;

рiдного краю, нацiональних звичаiЪ, традицiй

мiжнацiон€tльних вiдносинах; встановлення

l культури; толерантностi в

взаемозв'язку виучуваного
матерiалу про Украiъу з iсторiею та сучаснiстю сшА.



Окреслення перспективних для нашоi держави iдей украiнськоi дiаспори
}сшrд з виховання нацiон€lJIьних цiнностей молодi (п'яте завдання) дослiдницею
пропонуеться вирiшувати на лок€tльному (школа, клас), регiональному,
загальнодержавному та законотворчому (закондавчому) рiвнях, зокрема, й
шляхом з€tлучення ix до iмплементацii <<.щержавного стандарту украiъськоi мови
як iноземноi>>.

Наукова ретельнiсть, сумлiннiсть, знання фактичного матерiалу
xaPaKTePHi ДЛЯ УПОРЯДКУВаННя 25 додаткiв, якi вд€rло доповнюють змiст
дисертацii та посилюють реалiзацiю мети та завдань здiйсненого дослiдження.

результати дослiдження мають практичне значення. Вони можуть
використовуватися науковцями i педагогами-практиками для розв'язання
сучасних навч.tльно-виховних завдань, добору методiв i форм, про|рам,
пiдручникiв i посiбникiв, додаткового методичного забезпеченнrI задля
оптимiзацii виховання украiнськоi молодi на ryманiстичних, мор€tльно-етичних

та нацiоН€rльно-патрiотичних цiнностях, а також для викладання спецсемiнарiв i
спецкурсiв з педагогiчних, iсторичних та культурологiчних дисциплiн, для
пiдготовки пiдрl"rникiв, навч€Lльно-методичних посiбникiв, у навч€tльно-

виховному процесi закладiв вищоi освiти.

cTaTTi у

cTaTTi в

повнота викладу результатiв дослiдження в опублiкованпх працях.
OcHoBHi результати дослiдження викладен о в 29 одноосiбних наукових

публiкацiях автора, iз яких: 5 статей у наукових фахових виданнях УкраiЪи, 2

виданнях, Що включенi до мiжнародних наукометричних баз даних, 2
iнших виданнях УкраiЪи, 20 - апробацiйного характеру.

Оцiнка змiстУ та офоРмлення дисертацi'i. .Щисертацiя та автореферат

написанi грамотно та оформленi вiдповiдно до вимога <<Порядку присудженшI
наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого наукового
спiвробiтника), що затверджено Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни.
HayKoBi положення, висновки i рекомендацiТ, наведенi в авторефератi,
належним чином розкритi й обцрунтованi у рукописi дисертацii.



,.Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry

Позитивно оцiнюючи дисертацiйне дослiдження О.З.Глушко

KoHTeKcTi науковоi дискусii вважаемо за необхiдне висловити

побажання.

дисертацii.

заг€Lпом, у

зауваження i

1. Вiдповiдно до мети дослiдження, доцiльно було б, на нашу д}мку,

увир€}знити контекст виховання нацiональних цiнностей в учнiв украiнських

шкiл США, показати його у розрiзi науково-педагогiчноi дiяльностi iнших

нацiональних дiаспор й освiтян-емiгрантiв, продемонструвати спiльне й

вiдмiнне у науково-педагогiчнiй дiяльностi та провiдних iдеях ik творчоi

спадщини, особливо зважаючи на рiзнi чинники формування хвиль емiграцii.

2. Побажаним було б бiльш чiтке розмежування пiд час аналiзу змiсту

публiкацiй педагогiв украiнськоi дiаспори США таких дефiнiцiй, як форма,

методи, принципи виховання нацiон€lльних цiнностей.

З. Переконанi, що змiст дисертацii вд€tло доповнили б матерiали

apxiBiB, зокрема Щентрального державного apxiBy зарубiжноТ украiнiки та
I-{ентрального державного apxiBy вищих органiв влади та управлiння Украiни,

Де мiстяться фонди украiнських iнституцiй та громадських дiячiв-педагогiв

CIIIA.

4. В рамках окреслення перспективних для нашоi держави iдей

УкраiнськоТ дiаспори США з врIховання нацiонЕulьних цiнностей, варто було б

висвiтлити характер i змiст взаемозв'язкiв, взаемовпливiв в умовах реальноi

беЗдержавностi украiнського народу мiж освiтнiми, науковими, громадськимII

Та ОфiцiЙними структурами (материковоi> Украiни задля виокремленнrI

СПlЛьних iдеЙ, людинотворчих члtнникiв, що засвiдчували б нерозривнiсть та

еДнiСть iсторичних, нацiонально-культурних, свiтоглядних та ryманiстичних
iдеалiв украiЪства.

5. ОСКiльки на виховання нацiональних цiнностей в украiнськiй

ДiаСПОРi США мала вплив i неформЕшьна ocBiTa, увага до висвiтлення окремих

форr, зокрема й у сферi музейноi справи,

украiнськоi дiаспори CIIIA, що
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видасться

активноАдже музеl



створюв€rлися у ХХ ст., мiстять вагомий пiзнавальний i виховний потенцiал для
нацiонального самоусвiдомлення i збереження нацiоналъноi iдентичностi, а
музейна кулътура

упроваджувzLлася у
виховний процес.

часто ставала основою ocBiTHix програм, активно
змiст освiти, удоскон.люючи й поглиблюючи навч€шьно-

загальний висновок.

разом з тим, висловленi дискусiйно-критичнi мiркування не заперечують

значення та заг€LльноI позитивноi
н€lлежного наукового рiвня, практичного

оцiнки поданоi до захисту роботи.

!исертацiя <<виховання нацiональних цiнностей в ykpaiHcbko'y
шкiльництвi СшА), е завершеним, самостiйним i науково переконливим
дсслiдженням актуальноТ педагогiчноi теми, вiдповiдас вимогам кПорядку
присудЖеннЯ науковиХ ступенiв>, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.о7.2013 р., М 567 щодо дисертацiй на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогiчних наук, а il автор - Глушко оксана
зiновiiъна заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата
педагогiчних наук зi спецiалъностi 13.00.01 - загzшьна педагогiка та iсторiя
педагогiки.

27 квiтня202l року
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