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Довiдка
пр о в провадженн я результfi Ti в дисе ртацirlн о го досл iд?кення

Гурiч ЗоТ Владиславiвни
<<Розвлrток художньоТ gсвiти в пOчаткових та середнiх навчальнI|х

закладах ХерсонськоТ губернiТ ( друга цоловина XIX * пOчаток ХХ ст.)ý

.Щовiлка в}lдана Гчрiч ЗоI Владиславiвни в ToN,{y, що впродовж 2al5-
2а16 poKiB у навчаJIьно-вl{ховний працес Навчально-естетичного комплексу
кХчдожня шкOла}) (м Херсон) бути впровадэirенi осшовнi поJIO}кенIля,
висновки та рекомендацii Тi дисертаuiТ кРозвиток художньоi ocBiTrr в
початкових та середнiх Еавчальних .]аклалах XepcoHcbKoi г},бернii (дрlта
половина XiX - початок ХХ ст.)>.

Теоретичну значуш{iсть для у{ителiв худо;,кtrьоТ школи (лизайн-лiцею)
п.{ас гrроаналiзований aвTc}pon{ процес ста}Iовлення та розвитку худсlжньоТ
освiти в початковI{х та середнiх навчilJlьних закпадах у.- KoHTeKcTi ocBiTHix
реформ лругоi полоtsини xlx - початку Хх столiть, якi не втратили свосi
ак1 \,алпьностi i сьогоднi.

У навчаrIьно-вихOвному прочесi використOвувЕIJIися ,мtетодrtчнi

рекоN,{ендаuii Г_чрi.r З.В, <<ПерсонологЬ худоlltньоТ освiти Херсонщини (друга
половина XIX - початок ХХ ст.)>, якi активiзували науково-лослiдну роботу
вчителiв, допоп,{ог.rtи Тм оволодiти знання\{}l шодо становлення та розвитку
педагогi.lноТ маГtс,герrrостi викладачiв та педагогiв-худоiкникiв XepcoнcbKoi
губерrriТ
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.Щовiдка
про впровадження результатiв дисертацiйного дослИження

Гурiч Зо[ Владиславiвни

<<Розвиток худоlкньоi освiти в початкових та середпiх
навчальнпх закладах XepcoHcbKoi губернii

(друга половпна XIX - початок ХХ с,т.)>

Кафедра Teopii i метод,rки декоративно-прикJIадIIого мистецтва та графiки .ЩЗ
кПiвденноукраiнський нацiональний педагогiчний унiверситет iMeHi К..Щ. УшинськогоD
здiйснила апробацiю результатiв дисертацiйного дослiдження Гурiч Зоi Владиславiвни на
темУ <<Розвиток худохсньоi освiти в початкових та середнiх навч{tльних зЕtкJIадах
XepcoHcbKoi губернii (друга половина XIX - початок ХХ ст.)>.

У навчапrьно-виховному процесi використовувапися методичнi рекомендацii
ГУрiч З. В. кПерсонологiя художньоi освiти Херсонщини (друга половина XIX - початок
ХХ ст.)>, якi активiзувщIи науково-дослiдну роботу студентiв, допомогли iM оволодiти
знаннями щодо становлення та розвитку педагогiчноi майстерностi викладачiв та
педагогiв-художникiв Херсонськот ryбернii. Матерiалr.r дисертацiйнот роботи Гурiч З.в.
використовувались при проведеннi семiнарських та практичних занять курсу <<Методика
хУдожнього навчання>, пiдготовки студентаrrли рефератiв, курсових та дипломних робiт.

Результати дисертацiйного дослiдхення Гурiч З.В. обговорювt}лися на засiдання
кафедри Teopii i методики декоративно-прикJIадного мистецтва та графiки (протокол М 10
вiд 19 трЕtвIIя 2016 року), отрима.тlи схвальЕi вiдгуки викл4дачiв кафедри. HayKoBi

оцiненi як позитивцi ,Ч.,ýуr" рекомендованi до впроваджеIIня у навчально-
виховний процес
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Щовiдка

про впровадження результатiв дисертацiйного дослiдженнfl
Гурiч Зоi Владиславiвни

<Розвиток художньоi освiти в початкових та середнiх навчальних закладах
XepcoHcbкoi ryбернii (друга половица XIX - початок ХХ ст.)>)

за спецiальнiстю 13.00.01 - загальна педагогiка та iсторiя педагогiки

Щовiдка видана I'урiч ЗоТ Владиславiвни в тому, що впродовж 2015-2016 poKiT,a

ocHoBHi положення, висновки та рекомендацii if дисертацii кРозвиток розliи,гOii
художньоI освiти в початкових та середнiх навчальних закладах Херссlllt-:ькtэТ
губернiТ (друга цоловина XIX - початок ХХ ст.)> були впровадженi в навчil.riЁ,}-lо-

вихоьний процес кафедри образотворчого мистецтва та.дизайну Кiровоградсьiiоl,{i
державного педагогiчного унiверситету iMeHi Во:rодимира Винниченка.

Результати дослiдження були використанi на лекцiйних та сеплiнарськtlч
занятIях з навчапьного курсу <Методика художнього навчання>>, <Образот,в1-1р.lg

N,iистсцтво та методика його навчання), при написаннi курсових та дипломних polil,r
стулентами факультету, що дозволило активiзувати навч€Lпьну дiяльнiсть c],yileltTiEj.
'l'есlретичнi лослiдження особливостей форп,t i методiв органiзацiТ навчаль}Iогt)
tlрOцесу педагогами-художниками другоi половини XIX - гIочатку ХХ ст. бчлlt
використанi для органiзацiI самостiЙноТ та iндивiдуальноi роботи студент,iв.

Упровадження результатiв дисертацiйного дослiдження Гурiч ,.}tэТ

Владиславiвни засвiдчило, що дисертацiя мае теоретичне i практичне знаlLtеF{ня.

сtIрия€ розширенню теоретичноТ i джерельноТ бази викладання дl.tсitип.itiil
образотворчого напрямку, вдоскон€Lпенню процесу
майбчтнiх учителiв.

професiЙноТ пiдi-о,говкt,l
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Проректор з науков с.П. Михида
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довIдIсА
про впровад)iепня резуль,гатiв длrсертацiйного дослiдiкення

Гурiч ЗоТ Влали _:^.1авiвни

<Розвиток художньоТ освiти в початкових та середнiх навчаJIьних закладах
ХерсонськоТ губернiТ (друга fIоловина XIX - початок ХХ ст.)>

2015-20Iб навчального року oKpeMi тr:ореттlчнi поJIо}кеIlFirI та пракr,и,lнi

результатI4 наукових дослiдтсень, узагаJlьненi в дисертаiriТ Гурiч З.В <<Розвиток

художньоi освiти в IIочаткових та середнiх навчiLпьних закла.L(ах ХерссlгlськсТ
r,убернiТ (л,руга поJIовина XIX - початок ХХ ст,.)>. впровад)i{увалLtся у навчil,,tьl-tий
процес на базi кафедри образотворчого мистецтва Криворiзькtlгсl IIедагоli,l1-1оf,tl
iнстиr"чз:у ДВНЗ <Криворiзький нацiональниr1 ун iB ерситет)).

особливу цiннiсть для майбутнiх y.tpTTe.ltiB образсll,ворчого N1I.tстецтв8 N4zlt.о,гtl

прr:аналiзований ai]Topoм процес с,гановлеIii]я та розItитку худо;кньоТ cicBiTll R

rrочzlткових та середнiх навчаlьних закладах у KoHTeKcTi ocBiT,ttix рефорпr д]l1чрui
половини XIX - початку ХХ cTolriTb, якi не втljатили свосТ актчаJlьtlос,гi i сьогоднi
та вимагають свого подальшого творчого використання. Практичне значL,Llня
одержаних результатiв полягас в тому, що фактичний MaTepia,T та. оcнc.)Btti

полохtення i висновки дисертацiйнсli роботlл сприятимуть збагаLIеннIо icTclptllc,:l-
педагогi.lного знання студентiI], усвiдоп,tJIеFlн}о t"i аналiзу особливост,ей станс]впення

}1t ,; Л t, ij та розвитI(у художньоТ освiги в YKpaTrri.
}/провадхtення результатiв дIrсертаr]iйlного дослiл>ttення I'урiч ЗоТ

Владиславiвни засвiдчило, що дисертацiя лtас теоретичне i прак,t,ичFIе знаtIення.,
сприя€ розширенню теорети.tноi i д>ltер::льноТ бaзи викJIадання дисшlлплiгt
образотворчого напрямку, сприя€ llроцесу якiсноТ професiйноТ пiдгсl,гс-lвttи

тчrайбутнiх учителiв образотворчого мистецтва. Звахсаючи на науков), яlкiсть
дисертацiйноТ роботи, ваrкливфдь-та.-зктуЕlJlьнiсть проблематики, були зрlоблеtri

вадження у навчаJIьнttй прочес вищих
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Щовiдка

про впровадження результатiв дисертацiйного дослiдження

Гурiч'урiч Зоi Владисдавiвни
г-
l

освiти в початкових та
--l

<<Розвиток художньоf середнiх навчальних
закладах ХерсонськоТ ryбернiТ (друга цоловина XIX - початок ХХ ст.)>>

зi спецiальностi 13.00.01 - загальна педагогiка та iсторiя педагогiки

у навчальний процес Херсонського державного унiверситету

Упродов>tt 20I5-20Iб навчального року теоретичнi положення та результати
наукових дослiджень, узага"тьненi в дисертацiйному дослiдженi Гурiч З.В. ,,Розвиток
художньоi освiти в початкових та середнiх навчальних закладах Херсонськоi губернiТ
(дрга половина XIX - шочаток ХХ ст.)", впроваджувi}лися у навчальний процес
Херсонського державного унiверситету.

Особливу цiннiсть для майбутнiх 1^rителiв мають проаналiзований €tвтором процес
становлення та розвитку художньоТ освiти у KoHTeKcTi ocBiTHix реформ другоi половини
XIX - початку ХХ столiть, якi не втратили свосi актуальностi та вимагають свого
подаJIьшого творчого використання. ,Щослiдження icTopii мистецькоi освiти регiонiв е

важливим напрямом iсторико-педагогiчних пошукiв. Практичне значення одержаних

результатiв поJuIгае в тому, що фактичний матерiал та ocHoBHi положення дисертацiйноi

роботи сприятимуtь збагаченню iсторико-педагогiчного знання, усвiдомленню й аналiзу
особливостей розвитку художньоТ освiти в YKpaTHi.

Результати дослiдження були використанi викладачами кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну в нормативному Kypci ,,Методика образотворчого мистецтва",
проведеннi практичних занять, пiдготовки студентами рефератiв та курсових робiт.

Матерiали дисертацiйноi роботи Гурiч З.В. обговорювалися на засiданнi кафедри

образотворчого мистецтва та дизайну (протокол Jtlb 10 вiд 16 травня 2016 року) та
отримали позитивну оцiнку rrрофесорсько-викладацького колективу. Зважаrочи на
наукову якiсть, важливiсть та акту€}льнiсть проблематики роботи, були зробленi висновки
про доцiльнiсть ii подаJIьшого впровадження у навчальний процес вищих закладiв.

.'- -

Проректор з науковоi роботиr,/r??п. 7 n-fio{6Ы:"a В. Л.


