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регiону (60-90-Ti роки ХХ столiття)ООо

поданоi на здобуття наукового ступеня кацдидата педагогiчних наук
за спецiальнiстю 13.00.01 - загальна педагогiка та iсторiя педагогiки

Соцiально-економiчнi перетворення в суспiльному життi УкраТни, якi

пов'язанi з побудовою громадянського суспiльства, з вiдродженням

нацiональноi свiдомостi, з тягою до пiзнання етнокультури украiнцiв,

передбачають змiни прiоритетiв i цiнностей у ocBiTHboMy просторi XXI

столiття, у якому реформацiйнi процеси позначено тенденцiсю до

послнання традицiй з iнновацiями, до вивчення й узагальнення

прогресивних традицiй нацiональноТ школи з метою iх творчого

використання у моделюваннi ocBiTHix iнфраструктур сьогодення. За таких

умов набувае а*rуал""осri питання впровадження етнопедагогiчного

досвiду украТнського народу у освiтнiй процес сучасноТ школи. У

дження набувас особливоТз€вначеному контекст1 представлене досл1

вагомостi й актуальностi.

На наш погляд, у роботi логiчно обгрунтовано та визначено об'скт,

предмет, мету, завдання дослiдження. Змiст, структура, теоретико-

методологiчний апарат дисертацiТ свiдчать про достатнiй науковий piBeHb

дослiдницi, rцо й дозволило виконати роботу, враховуючи ocHoBHi пiдходи

сучасних iсторико-педагогiчних дослiджень до проблеми вивчення

прогресивного етнопедагогiчного досвiду украiнського народу та творчого

його впровадження у освiтнiй процес сучасноТ школи.

Вiдмiчаемо розмаi'ття методiв дослiдницькоТ роботи; пiдкреслюсмо

важливiсть уведеннrI до наукового обiгу вiдомостей про етнопедагогiчнi

аспекти дiяльностi загальноосвiтнiх шкiл схiдноукраiЪського регiону в

дослiджуваний перiод.



репрезентативною й достатньою с джерелъна база дисертацiйноi
роботи, яка включае apxiBHi матер iали, що зберiгаютъся у Ц""rр€Lльному
державному apxiBi вищих органiв влади i управлiння Украiъи та
I_{ентралЬномУ державнОму apxiBi громадСькиХ об'еднаНь Украiни (м. КиiЪ),
публiкацii педагогiчноi перiодики та роботи украiнських педагогiв i дiячiв
освiти 20-х - 30-х poKiB ХХ столiття, матерiали сучасних пiдручникiв та
посiбникiВ з icTopii вiтчизняНоi педаГогiки, дисертацiЙ та авторефератiв,
науково-педагогiчноТ перiо дики, з бiрникiв наукових працъ, монографiй.

структура роботи досить логiчна i виважена, зумовлена характером
наукового пошуку, змiстовнiстю розв'язання поставлених задач.

У першому роздiлi дисертацii дослiдниця здiйснюе iсторико-
ПеДаГОГiЧНИЙ аНаЛiЗ СТаНОВЛеННя й розвитку украiЪсъкоi етнопедагогики й
З'ЯСОВУС, ЩО ОСМИСЛеННЯ й УЗагалънення надбанъ народного виховання
розпоч€lJIося за часiв КиiЪсъкоТ Pyci. LИ позицiя автора пiдкрiплена
пам'ятками давн"ору.i*оi лiтератури (,,Повчання'' Володимира Мономаха
дiтям (1096 р,), ,,Слово о полку Iгоревir"), украiЪськими лiтопиQами)у яких
наголошено на необхiдностi дотримання народних чеснот i норм
християнськоi моралi.

У процесi дослiдження диi.р"а"r*а довела, що злет украiЪсъкоi
народноi педагогiки спостерiгався в козацьку добу, коли сформувалася
козацъка педагогiка як виразник найвищого пiднесення украiЪського
НаЦiОНаЛЬНОГО ДУХУ. АВТОрка встановила, що самобутнiсть прот{есiв
формування Й утвердження народних виховних iдеалiв та практик поляга€ в
гармонiйнiй iнтеграцiT християнсъких чеснот iз образом сповненоi власноi
людськот гiдностi людини-трудiвника та мужнього захисника Вiтчизни.

на особливу увагу заслуговуе обrрунтована Спiхiною м. д.
перiодизацiя дослiджуваного процесу, яка е логiчним пiдсумком першого
роздiлу дисертацii. Варто вiдмiтити, Що критерiями цiеi перiодизацii були
мiсце етнопедагогiки в cTpyкTypi педагогiчного знання та ступенъ iT впливу
на дlяльнlсть загаJIъноосвiтньоТ школи в соцiокультурних умовах регiону.
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Одним iз важлиRих показникiв науковоТ новизни проведеного
дослiдження е видiленНя двоХ груП чинникiв (об'ективних та суб'ективних),
якi впливаlJIи на формування етнопедагогiчних традицiй у
схlдноукраtнсъкому регiонi в 60-90-х рр. ХХ ст. Авторка переконливо довела,
що саме вплив природних, суспiлъних, морально-духовних, психолого-
педагогiчних чинникiв зумовив своерiднiстъ етнопедагогiчноi ситуацii в
СХiДНОУКРаiЪСЬКОМУ РеГiОНi й тенденцiТ розвитку етнопедагогiчних основ
навчаJIьно-виховного процесу заг€шьноосвiтнiх шкiл в означений перiод.

слiд позитивно оцiнити другий роздiл дисертацiт, який присвячено
аналiзУ основниХ напрямiВ втiлення етнопедагогiчних iдей у навч€шьно_
виховниЙ процеС загаJIънОосвiтнiх шкiл схiдноукраiЪсъкого регiону (б0-90-тi

роки Хх ст,), Такими напрямами Марина Анатолiiвна вважае навчалъний
процеС загальнОосвiтнiХ шкiл, виховнУ роботУ загаJIьноосвiтнiх шкiл,
системУ пiдвищення квалiфiкацiТ вчителiво педагогiчних працiвникiв
загальноосвiтнiх шкiл схiдноукраiЪського регiону.

пiдсумком другого роздiлу с грунтовнi узагальнення дисертантки щодо
значного дидактико-виховного потенцiалу етнопедагогiки й творчого його
викорисТаниЙ для розВ'язання сучасних ocBiTHix проблем. Автор доводитъ
необхiднiсть Й доцiльнiсть комплексного впровадження етнопедагогiчного,

регiоналЪногО компонентiВ до змiсту освiти й виховання школярiв та
встановлення мiжпредметних зв'язкiв, якi забезпечують сприймання регiону
учнями як певноi цiлiсностi.

Висновки дослiдження (як до роздiлiв, так i загалънi) виваженi, цiлiснi,
комплексно й концентровано виявляють piBeHb узагаJIънення теоретичного та
емпiричного матерiалу. В них чiтко простежу€ться взаемоз€lJIежнiстъ мiж
метою, завданнями дослiдження та yciM змiстом дисертацiТ.

матерiали, поданi в додатках сприяють повнотi сприймання основного
тексту, Список лiтературних джерел (417 позицiй), а також посилання на них
у TeKcTi дисертацii зроблено заг€шом з дотриманням вимог.



Автореферат дисертацii вiдповiдае сучасним вимогам щодо дисертацiй,
поданих на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiт; достатньо повно
вiдобраЖае струкТуру, ocHoBHi положення, результати та висновки науковоi

роботи й дае цiлiсне уявлення про проведене дослiдження.

Публiкацii з теми дисертацii (1З одноосiбних праць) та tt автореферат

повнiстю вiдбивають основний змiст i структуру дослiдження, оформленого

вiдповiдно вимог до такого типа робiт.

Загалом, дисертацiЯ СпiхiноТ м. А. заслуговуе на позитивну оцiнку,
проте с деякi зауваження та побажання.

1. У роботi бiльшiсть архiвних матерiалiв, в яких вiдображаеться вплив

етнопедагогiки на навчаJIьно-виховну дiяльнiсть загаJIьноосвiтнiх шкiл,
стосуетьсЯ Луганськоi областi. Матерiали державного apxiBy .Щонецькоi
областi використанi недостатньо, що в певнiй Mipi позначилося на

формуваннi сукупностi iсторико-педагогiчних фактiв, висновках та

узагаJIьненнях.

2. У л. 2.З. (с,158-165) розмiщено фрагмент планiв роботи Лугансъкого

TeKcTi дисертацiТ дати лише KoMeHTapi з цього приводу.

з. Пр" визначеннi теоретико-методологiчних засад дослiдження, на

наш погляд, доцiльно було б розкрити функцii етнопедагогiки, представити

ii джерельну базу, бiльш IpyHToBHo вiдзначити мiждисциплiнарний характер

етнопедагогiки як галузi наукового знання,

4. Розкриваючи вплив етнопедлагогiчних iдей на виховну дiяльнiсть
загzшьноосвiтнiх шкiл схiдноукраiнського регiону В 90-х роках хх Ст.,

авторка недостатньо висвiтлила внесок |ромадських органiзацiй

(<Просвiти>, товариства украiнськоi мови та iH.) та позашкiльних установ, якi
проводили значну роботу в цьому напрямi.

Водночас висловленi зауваження не знижують позитивноi оцiнки
представленого дослiдження.



Отже, дисертацiя на тему,,Етнопедагогiчнi основи навч€lJIъно-виховноi

дiяльностi роботи загаJIьноосвiтнiх шкiл схiдноукраiнського регiону (60-90-Ti

роки хХ столiття)" вiдповiдае чинним вимогам п.п. 9,11 ,,Порядку
присудження наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого

науковогО спiвробiтника", затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд 24.04.201з р. JФ 567, а if автор - Спiхiна Марини Анатолiiвна -
заслугову€ на присудження наукового ступеня кандидата педагогiчних наук

за спецiальнiстю l3.00.01 - загальна педагогiка та iсторiя педагогiки.
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