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офiцiйного опонента - кандидата педагогiчних наук, доцента
Ремiзанцевоi Катерини Олександрiвни

про дисертацiю СадовоI Наталii Олександрiвни <<Розвиток порiвняльноТ
педагогiки як науки в США (друга половиIIа ХХ столiтгя)>>, поданоi на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю

1з.00.01 - загалЬна педагОгiка та iсторiя педагогiки

Характерною ознакою розвитку сучасноi ocBiTHboT системи в YKpaiHi е

глибоке оновлення Bcix iT ланок - вiд дошкiльноi до вищоi, модернiзацiя
змiсту освiти, методiв навч€lJIъно-виховноi роботи, широке запровадження в

освiтню сферу сr{асних iнформацiйних технологiй, перетворення виrrдоI

школи на складову нацiональноi iнновацiйнот системи. Все це обумовлюе
актуалiзацiю дослiдження ocBiTHix досягненъ зарубiжних kpaiH. Цей процес
стартував з розвiдок лiнiйного характерУ ще на початку 1990-х poKiB та
вийшов на рiвенъ багатовимiрностi у xxl столiттi. Щослiдження украiнських
науковцiв сьогоднi вже не обмежуються системами освiти зарубiжних KpaiH,

а е широким спектром педагогiчних явищ. Потреби iнтеграцi| УкраiЪи у
свiтовий економiчний простiр, реiнтеграцii у cBiToBe кулътурне середовище

зумовлюютЪ необхiднiстЬ ретельного системного вивчення порiвняльноi
педагогiки як г€rлузi наукових знанъ.

усе це свiдчить про актуа-пьнiсть i своечаснiсть дисертацiйного

дослiдження Н.О. Садовоi.

У дисертацii з нuLлежною науковою арryментацiею визначено об'скт,

ITредмет, мету i завдання дослiдження, дет€Lльно викладено теоретичнi

положеНня, щО становлЯтъ метоДологiчнУ основу дослiдницькоI роботи, у
повнiЙ вiдповiдностi до мети й завдань запропоновано сучаснi методи

наукового пiзнання.



БеЗСУМНiВНа НаУКОВа Цiннiсть представленоТ роботи поляга€ в тому, що
ДОСЛiДНИЦеЮ ВПеРШе ЗДiЙСНеНо цiлiсний iсторико-педагогiчний аналiз
розвитку порiвнялъноi педагогiки як науки в США в конкретний iсторичний
перiод та науково обцрунтовано етапи розвитку порiвняльноi педагогiки як
науки в CIIIA у другiй половинi ХХ от.

вивчення широкого кола наукових працъ (як свiдчить список
використаних джерел, ik кiлъкiсть складае 252 найменувань, iз них - I4g
англiйською мовою) дозволило авторцi :

о з'ясувати суть базових понять дослiдження;
о розкрити змiст, форми та методи органiзацii порiвняльно-

педагогiчних дослiджень у США в дослiджуваний перiод;

о грунтовно схарактеризувати iсторичнi витоки
проблемИ у свiтовiЙ та американськiй педагогiчнiй думцi;

дослiджуваноi

о науково об4рунтувати етапи розвитку порiвняльнот педагогiки як
науки в CIIIA в другiй половинi ХХ столiття;

о визначити перспективи творчого використання американських iдей
та досвiДу в г€LлУзi компаративiстики в умовах становлення нацiональноi
освiтньоI стратегii в УкраiЪi.

рецензована робота мае i широке практичне значення, яке полягае в
тому, що знайденi факти, сформульованi теоретичнi положення й висновки

збагачуютъ педагогiчну науку з питань органiзацii порiвнялъно-педагогiчних

дослiджень, дають HoBi можливостi щодо ефективного застосування рiзних
фор' та методiв ix органiзацii. Сформульованi в результатi наукового

пошукУ положення й висновки можуть слугувати пiдrрунтям для подаJIьших

iсторикО-педагогiчних дослiджень i сприяти удоскон€шенню змiсту сучасноi

порiвняльноi педагогiки як галузi наукового знання.

ВiРОГiДНiСть i достовiрнiсть резулътатiв дослiдження забезпечуеться

МеТОДОЛОГiЧНОЮ обrрунтованiстю концепту€шьних позицiй, ретельним

аНаЛiЗОМ наУкових джерел, нормативних документiв, перiодичних видань,

УРаХУВанням стану дослiдженостi проблеми в педагогiчнiй Teopii,



використанням комплексу взаемозумовлених методiв наукового пiзнання,
адекватних об'екту, цредмету, MeTi та завданням роботи.

ЗаслугоВуе на схв€UIенНя те, що авторка здiйснила широку апробацiю

результатiв дослiдженIUI, що вiдображено у 1З одноосiбних публiкацiях.

,Щостатню увагу дослiдниця правомiрно придiлили з'ясуванню cyTHocTi

Й структури порiвняльноi педагогiки як науки (п. 1.2). В результатi
ана_гliтичного огляду наукових джерел iз проблеми дослiдження
н. о. Садовою з'ясовано, Що порiвняльна педагогiка е самостiйною г€lлуззю

педагогiЧногО знання, мае власний предiмет, об'ект, мету, завдання,

методологiчнi пiдходи, принципи, закономiрностi, виконуе певнi функцiТ,
послуговусться рiзноманiтними методами наукового пiзнання, TicHo

пов'язана з такимИ наукамИ прО людину, як психологiя,

соцiологiя, eKoHoMiKa, полiтологiя, iсторiя та iH.

фiлософiя,

змiст дисертацiт повнiстю вiдповiдае тематицi дослiдженнrl, розкривае
СУТЬ ЙОГО ПРОВiдних понять, витоки та перспективи под€lльшого розвитку
питань, якi вивчаються, у другiй половинi ХХ столiття.

ХОчеться окремо вiдзначити повноту та цpyHToBHicTb викJIаду

матерiа_гlу щодо витокiв порiвняльноТ педагогiки як науки в CIIIA (п. 1.3).

,Щисертантка здiйснила аналiз розвитку порiвняльноi педагогiки з

наидавнlших часlв,

соцiальних чинникiв

педагогiки у США.

обцрунтув€Lilа

на становлення

вплив полlтичних, економlчних та

компаративiстсБких дослiджень у га_шузi

Як теоретичне, так и широке практичне значеннrI ма€ параграф, який

присвячений творчому викOристанню американських педагогiчно-цiннiсних

iдей та досвiду компаративiстики в сrIасних умовах розвитку украiЪськоi

держави (п.2.3), у якому авторка аналiзуе найбiльш aкTy€tлbнi питання

cyracHoi порiвняльноi педагогiки як науки та визначае шляхи подzLльшого

розвитку зазначеноi науки на ocнoBi американського досвiду.

Висновки, наведенi в дисертацii, вбачаютъся нам чiткими, конкреТниМи

й досить переконливими, такими, що цiлком вiдповiдають сформулЬоВаНИМ



завданням, 1 характеризують дисертантку як сформованого дослiдника i
перспективного науковця.

позитивно оцiнюючи дисертацiйне дослiдження в цiлому, вбачаемо за

необхiдне вкuвати на дискусiйнi моменти i висловити okpeMi побажання

щодо покращення роботи:

l. ,Щисертацiйна робота виграла б, якщо у роздiлах 2.| та 2.2 було

наведенО аналiз програМ викладання порiвняльноi педагогiки

унiверситетах CIIIA дослiджуваного перiоду, а caMi програми були

представленi у додатках.

2. На нашУ д}мку, було б бiльш логiчно таблицi 2.|.4 та2.2.1, якi великi

За ОбСягоМ, винести у додатки, а по тексту з€UIишити лише ix ана_гriз.

З. НаЗва пiдроздiлу 2.2 мiстить часовий промiжок, початком якого е

1971 piK, а Першою вагомою iсторичною датою в TeKcTi з€вначено

|9]4 piK, що, на нашу д}мку, викJIикае суперечностi i потребу

обrрунтування.

4. На окремих cTopiHKax дисертацiТ (стор. 112, 1i3, l2S) мае мiсце

описовiсть всупереч аналiзу.

Разом iз тим, з€Lзначимо, що висловленi зауваження та побажання не

знижують теоретичного й практичного значення проведеного дослiдження.

Його авторка виявила себе як компетентний дослiдник, який володiе

надбанням iсторико-педагогiчноТ науки.

У цiлому вивчення рукопису дисертацii Н. О. Садовоi, автореферату та

опублiкованих матерiалiв дозволяс стверджувати, що :

. рецензована праця е результатом фунтовного компаративiстського

дослiдження науковця, який мае чiтку позицiю, власнi пiдходи до

ана_гtiтичного розгляду проблеми розвитку порiвняльноi педагогiки як науки в

CIIIA у другiй половинi ХХ ст.;

о автореферат повнiстю вiдбивае основний змiст, логiку, результати 1

висновки дисертацii, вирiзняеться чiтким i послiдовним викЛаДОМ iT

матерiалiв.

в
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. ocHoBHi положення дисертацiйного дослiдження

вiлображено в 13 одноосiбних наукових публiкацiях,

в

iз

повному обсязi

них: б статей,

огryблiкОванО у фаховlтх наукОвих виданшtх УкраТни, 1 - у мiжнародному

перiодичному виданнi, 6 * тези доповiдей на конференцiях.

ПОРiвняльноi педагогiки як науки в США (друга половина ХХ столiтгя)>

€ актуа_пьним, самостiйним i завершеним дослiдженням, мае наукову

новизну, теоретичну i практичну значущiсть, вiдповiдае пп.9, 11, 12, 13

<Порядку присудженнrI наукових ступенiв>, затвердженого Постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 липня 2013 р. J\b 567 (зi змiнами вiд

19.08.2015 року Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Jф 656), а il' автор,

Садова Ната_гtя Олександрiвна, заслуговуе на присудження наукового ступеня

кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю 1З.00.01 - загальна педагогiка

та iсторiя педагогiки.

Офiцiйний опонент:

кандидат педагогiчних наук, доцент

каф едри соцiально-ryманiтарних

дисциплiн Вiйськового iнституту танкових

вiйськ НТУ <Харкiвський полiтехнiчний
,Z'/Z ,,iнститут>) , ,fаr-

усе це дае пiдстави зробити висновок про те, що дисертацiя <<розвиток

Катерина РЕМIЗАНЦЕВА
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