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Актуальність теми дослідження. Сучасна суспільно-політична, 

соціально-економічна ситуація в Україні потребує пошуку нових підходів до 

формування особистості X X I століття - людини-гуманіста, демократа, 

професіонала, інтелектуала, патріота з високим рівнем національної свідомості, 

людини, толерантної до різних світових культур. Держава потребує фахівців, 

спроможних до неперервного самовдосконалення та самоосвіти, критичного 

мислення, здатних працювати в команді та спілкуватися в багатокультурному 

середовищі. Виховання такої особистості можливе за умови якісного 

використання ціннісно-об'єднувального потенціалу освіти як провідного 

чинника розвитку суспільства. Важливість вирішення означеної проблеми 

окреслено в багатьох нормативно-правових документах: «Білій книзі 

національної освіти України» (2010), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012 - 2021 роки (2013), «Концепції розвитку освіти України на 

період 2015 - 2025 років» (2014), Концепції «Нова українська школа» (2016), 

законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017) тощо. 

Українознавство - це фундаментальний чинник захисту етнокультурного 

простору та збереження національних інтересів, який актуалізує посилення 

українознавчого елементу на всіх освітніх рівнях у контексті діалогу культур. 

Важливим стратегічним завданням сьогодення вважаємо консолідацію з 

представниками української діаспори навколо українознавчих цінностей з 

метою дисемінації найкращих педагогічних ідей та практичних досягнень у 

справі збереження етнічної ідентичності українців. 



Вагомий педагогічний потенціал у вихованні особистості на принципах 

багатомовності та поваги до культурних особливостей інших народів має 

практика українознавчої освіти в Канаді як основа формування національно-

свідомої і полікультурно-толерантної еліти нації. Ґрунтовне вивчення досвіду 

українознавчої освіти в Канаді, її полікультурних ідей і підходів є важливим 

джерелом для обґрунтування теоретико-методологічних і організаційних засад 

сучасної системи освіти, підґрунтям для нових освітньо-виховних концепцій. 

Дослідження вище окресленої проблеми важливе не тільки з погляду 

поглиблення знань про історію педагогіки, воно має практичне значення для 

удосконалення методики викладання українознавчих дисциплін, організації 

позашкільної роботи, створення ресурсного забезпечення освітнього процесу. 

З огляду на це дисертаційне дослідження Машкової Інни Миколаївни є 

актуальним за темою і спрямованістю у вирішенні педагогічної проблеми, 

пов'язаної з удосконаленням українознавчої освіти у вітчизняному 

шкільництві. Здійснений І. М. Машковою ретроспективний аналіз науково-

педагогічної спадщини прогресивних канадських українознавців (діячів освіти, 

науки, культури, представників релігійних і громадсько-політичних організацій 

XX - X X I ст.) засвідчив, що ідея збереження національної (етнічної) 

ідентичності завдяки розвитку українознавчої освіти та виховання була й 

залишається центральною в їхній творчості і практичній діяльності. 

Актуальність теми наукової роботи зумовлена і тим, що вона є складовою 

комплексної науково-дослідної теми відділу змісту і технологій педагогічної 

освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України «Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду 

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (РК № 0114Ш167). 

Найбільш вагомі результати дисертаційної роботи. І. М. Машкова 

чітко обґрунтувала концептуальну ідею дослідження, сутність якої в тому, що 

розвиток українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах Канади 

упродовж останньої чверті XX - на початку X X I ст. зумовлений 

соціокультурними, законодавчо-нормативними, організаційно-педагогічними 

чинниками, зокрема утвердженням пріоритетів мультикультуралізму. Багатий 



фактологічний матеріал дисертації, джерельну базу та додатки можна 

використовувати у наукових дослідженнях з історії педагогіки, 

українознавства, етнопедагогіки, фольклористики, методики викладання 

українознавства тощо. 

Для сучасної педагогічної науки важливим здобутком І. М. Машкової є 

уточнення понять і терміносполук: «українознавча освіта», «українознавство», 

«мовна освіта», «українське шкільництво в діаспорі», «рідна школа», 

«двомовна школа», «рідномовна освіта», «спадщинна мова», «мовне 

занурення», «білінгвізм» тощо. 

Практичне значення дисертаційної роботи І. М. Машкової полягає у 

розробленні і впровадженні науково-методичних рекомендацій «Персонологія 

українознавчої освіти у шкільництві Канади (кінець XX - початок X X I ст.)» та 

опублікованого у співавторстві з М. П. Вовк поняттєво-персонологічного 

словника «Українознавча освіта в Україні і Канаді» для студентів педагогічних 

та філологічних спеціальностей, а також для фольклористів та етнопедагогів. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Дисертація складається з 

анотацій українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків 

до кожного з них та загальних висновків, списку використаних джерел (із них -

108 англійською мовою) і додатків. Структура і внутрішні зв'язки між 

розділами і підрозділами дисертації науково доцільні і концептуально 

витримані. Це дало можливість на основі застосування різноманітних методів 

дослідження (ретроспективний аналіз, історико-компаративістський аналіз, 

персонологічний метод, метод наукової екстраполяції) уперше здійснити аналіз 

змісту, методів, організаційних форм та ресурсного забезпечення 

українознавчої освіти в двомовних та «рідних» школах Канади кінця XX -

початку X X I ст., виявити тенденції її розвитку, обґрунтувати авторську 

періодизацію, висвітлити досвід і провідні ідеї канадських педагогів, що і 

зумовило наукову новизну дисертаційної роботи. 

У вступі дисертантка розкриває актуальність дослідження, його 

педагогічну сутність, мету і завдання роботи, окреслює її наукову новизну, 

теоретичну і практичну значущість отриманих результатів, обґрунтовує їх 



вірогідність на основі аналізу значного обсягу наукових, навчально-

методичних, довідниково-енциклопедичних та інших джерел різних періодів 

(усього - 383 позиції). 

Зміст дисертації свідчить про те, що її авторка глибоко і різнобічно 

вивчила педагогічну проблему, що дозволило їй уперше здійснити комплексне 

дослідження розвитку українознавчої освіти в двомовних та «рідних» школах 

Канади останньої чверті XX - початку X X I ст. 

У першому розділі І. М. Машковою проаналізовано етапи розвитку 

українознавчої освіти у шкільництві Канади; у контексті провідних 

методологічних підходів (культурологічного, полікультурного, аксіологічного) 

обґрунтовано сутність базових понять; охарактеризовано передумови 

становлення канадської українознавчої освіти. 

На особливу увагу заслуговує представлена у другому розділі авторська 

періодизація розвитку українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах 

Канади наприкінці XX - на початку X X I ст., розроблена на основі 

соціокультурного, законодавчо-нормативного та організаційно-педагогічного 

критеріїв. У цьому ж розділі охарактеризовано зміст українознавчих дисциплін, 

організаційні форми їх проведення та навчально-методичні ресурси, а також 

узагальнено досвід канадських українознавців в освітній галузі. 

У третьому розділі, присвяченому розвитку досліджуваної проблеми у 

сучасному канадському суспільстві, І. М. Машкова виокремлює тенденції, 

характерні для розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади; 

окреслює можливості використання досвіду українознавчої освіти у двомовних 

і «рідних» школах Канади в сучасній освітній практиці України на 

законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному та шкільному рівнях. 

Висновки дослідження відповідають меті та завданням, вони достатньо 

виважені й аргументовані. Загалом робота написана грамотно, думки викладено 

логічно і послідовно. Дисертація має завершений вигляд, що дозволяє 

використовувати її в подальших наукових дослідженнях з історії педагогіки, 

українознавства, фольклористики, етнопедагогіки, філології тощо з метою 



активізації науково-дослідницької діяльності і самостійної роботи студентів, 

організації їхньої педагогічної, фахової практики. 

У додатках цілісно і візуально представлена логічна послідовність 

дослідницького пошуку, аргументовано підтверджений фактологічний 

матеріал, що свідчить про ґрунтовне студіювання історико-педагогічних праць, 

довіднико-енциклопедичних видань і значної кількості електронних джерел. 

Аналіз тексту дисертації дає можливість констатувати, що автор 

дотримується логічної коректності у поданні інформації та її аргументації. 

Висновки до розділів та загальні висновки містять належну оцінку результатів 

виконаної роботи відповідно до поставлених завдань. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Загалом позитивно оцінюючи наукові результати дисертаційного дослідження, 

вважаємо за доцільне висловити ряд зауважень і побажань, які можуть бути 

предметом конструктивної дискусії. 

1. В аналітичних оцінках історіографії дослідження дисертантка 

обрала історико-хронологічний, полікультурний, аксіологічний та 

культурологічний підходи. Видається логічним використання і синергетичного 

підходу, що забезпечило б системність у дослідженні освітнього процесу на 

засадах українознавства. 

2. На наш погляд, робота потребує більш чіткої презентації форм, 

методів та засобів українознавчої освіти в Канаді шляхом схематизації чи 

представлення їх змісту у вигляді таблиці. 

3. Переконані, що у дослідженні необхідно було ширше розкрити 

можливості використання результатів дослідження з метою оновлення змісту, 

методів і форм підготовки майбутніх учителів українознавства у закладах 

вищої освіти. 

4. Варто було б детальніше окреслити роль українознавства у 

формуванні національної самоідентифікації, етнічних цінностей, патріотичних 

чеснот особистості на прикладі українознавчої освіти в Канаді. 



5. Вважаємо, що подекуди викладений матеріал носить описовий 

характер і не завжди завершується якісним узагальненням, необхідним для 

подальшого розвитку теорії. 

Зазначимо, що наші міркування мають суто рекомендаційний характер і 

не можуть вплинути на високий науковий рівень, новизну, практичну цінність 

та достовірність результатів дисертації Машкової Інни Миколаївни. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». 

Отже, дисертаційна робота Машкової Інни Миколаївни «Розвиток 

українознавчої освіти в двомовних та «рідних» школах Канади (остання чверть 

XX - початок X X I ст.)» є самостійною теоретично і практично вагомою 

науковою працею, яку вирізняють обґрунтованість висновків, рекомендацій, 

важливих для сучасної освітньої практики, достовірність фактичного матеріалу, 

рівень новизни і значущість результатів дослідження, та заслуговує схвалення. 

Дисертація відповідає нормативним вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567), а її автор - Машкова Інна Миколаївна - заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних „наук за спеціальністю 13.00.01 -
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