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Актуальність теми виконаної роботи та зв'язок із планами 

відповідних галузей науки 

Па сучасному етапі розбудови вітчизняної системи освіти, питання 

розвитку українознавчої її сфери є одним із найбільш актуальних і 

пріоритетних. У цьому багатоаспектному й неоднозначному процесі 

доцільно творчо використовувати прогресивні ідеї та практичний досвід 

українського шкільництва Канади, яке в канадському иоліетнічному 

суспільстві мас більше, ніж сторічну історію, проте залишається сучасним та 

інноваційним стосовно змісту, методів та організаційних форм, вибудованих на 

основі вагомих здобутків української народної і наукової педагогіки. Досвід 

української діаспори Канади в галузі українознавчої освіти с вагомим ресурсом 

реформування освітнього процесу у закладах загальної освіти України, що, 

власне, й підтверджує актуальність й доцільність дисертаційного дослідження 

І.М.Маткової. Крім того, співробітництво українських і канадських учителів, 

науковців і організаторів освіти є загальною тенденцією у розвитку 

українознавчої освіти Канади - як вищої, так середньої і початкової освітніх 

ланок. 

Зазначимо, що рецензоване дисертаційне дослідження І .М.Маткової 

виконане відповідно до комплексної науково-дослідної геми 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 

№0114113167). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 



педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАГІН України 

(протокол № II від 23.11.2014 р.) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 1 від 27.01.2015 р.) 

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації 

Зміст дисертаційної роботи Маткової Інни Миколаївни засвідчує, що 

дисертанткою вперше у педагогічній науці здійснено цілісне дослідження 

специфіки українознавчої освіти в двомовних та «рідних» школах Канади 

останньої чверті XX та на початку X X I ст. (змісту, організаційних форм та 

ресурсного забезпечення); висвітлено історіографію генези досліджуваної 

проблеми; обгрунтовано авторську періодизацію розвитку українознавчої 

освіти у двомовних і «рідних» школах Канади в обраних межах та визначено 

основні тенденції, характерні для її розвитку. Хронологічні межі дослідження є 

чіткими, зрозумілими і логічно обґрунтованими. 

Результатом вивчення значної кількості наукових праць вітчизняних і 

канадських дослідників та електронних джерел стало також узагальнення 

провідних ідей і досвіду канадських українознавпів щодо структурування 

змісту, добору форм і методів викладання українознавчих дисциплін тощо. 

Окрім того, дисертанткою уточнено сутність понять «українознавство», 

«українознавча освіта», «мовна освіта», «українське шкільництво в діаспорі», 

«рідна школа», «двомовна школа», а також суміжних терміносполук: 

«рідномовна освіта», «спадщинна мова», «мовне занурення» та ін. 

Дисертанткою виявлено й обгрунтовано сучасні тенденції розвитку 

українознавчої освіти у шкільництві Канади; окреслено можливості 

конструктивного використання прогресивних досягнень канадських педагогів у 

галузі українознавчої освіти в шкільництві в обраних хронологічних межах па 

законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному і шкільному рівнях. 

Вагомими практичними результатами вважаємо розроблені 

І. М. Машковою науково-методичні рекомендації «Персонологія українознавчої 

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



співавторстві з М. II. Вовк поняттєво-персонологічний словник «Українознавча 

освіта в Україні і Канаді». Дослідницькі матеріали, науково-методичні 

рекомендації можуть використовуватися для укладання програм курсів і 

спецкурсів з історії українознавства, історії педагогіки в Україні і зарубіжжі, 

створення навчально-методичної літератури з метою підготовки студентів 

педагогічних і філологічних факультетів закладів вищої освіти, а також у 

системі иіслядипломної педагогічної освіти вчителів української мови і 

літератури, іноземних мов, учителів початкової школи з метою реалізації 

основних положень Концепції «Нова українська школа». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Достовірність та обгрунтованість результатів дисертаційної роботи 

забезпечена використанням комплексу методів дослідження: аналізу та синтезу, 

ретроспективного аналізу, системно-структурного методу, методу педагогічної 

біографістики та методу наукової екстраполяції. Методологічною основою 

дослідження І. М. Матково ї є ідеї й положення філософії (теорії наукового 

пізнання, що стала підґрунтям для визначення сутності ключових понять 

дисертаційного дослідження), історії, культурології та педагогіки; положення 

історико-хронологічного, полі культурного, аксіологічного та 

культурологічного підходів. 

В основу концепції наукового пошуку І. М. Машкової покладено 

положення про те, що розвиток українознавчої освіти у двомовних і «рідних» 

школах Канади впродовж останньої чверті XX на початку X X I ст. 

зумовлювався соціокультурними, законодавчо-нормативними, організаиійно-

педагогічними чинниками, зокрема законодавчим урегулюванням розвитку 

українознавчої освіти, утвердженням пріоритетів мультикультуралізму, роллю 

громадських, релігійних організацій, українознавчих інституцій, реалізацією 

освітніх програм підготовки вчителів, викладачів українознавчих дисциплін в 

університетах та ін. 



Позитивним науковим здобутком можна також вважати уточнення 

важливих для теми дослідження значної кількості понять, дефініцій та 

терміносполук, здійснене дисертанткою. 

Необхідно також відзначити використану для дослідження багату і 

різноманітну джерельну базу (усього 383 найменування, серед яких значна 

кількість зарубіжних видань та 108 джерел іноземною мовою). Дисертантка 

опрацювала широкий спектр матеріалів: прані відомих і маловідомих 

українських і канадських українознавців, довідниково-енциклопедичпі 

видання, канадські періодичні та популярні навчально-методичні видання, 

електронні матеріали, веб-сторінки, сайти закладів освіти, канадських і 

міжнародних організацій та багато інших. 

Основний фактологічний матеріал дисертації, джерельну базу та численні 

додатки можна рекомендувати для використання при проведенні наукових 

досліджень з історії педагогіки, етнопедагогіки, фольклористики, для 

розроблення та укладання навчально-методичних матеріалів і довідкових 

видань тощо. 

Результати наукового пошуку були впроваджені в освітній процес 

Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 

ім. К. Д. Ушинського, Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, Міжнародного інституту бізнесу (м. Київ), а також апробовані на 

різнопланових науково-освітніх заходах: конгресі, наукових, науково-

практичних, науково-методичних конференціях і семінарах різних рівнів. 

Повнота викладення результатів в опублікованих працях 

Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 24 публікаціях (21 

одноосібній), з яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України (у тому 

числі 1 стаття у виданні України, що входить до наукометричних баз); 1 стаття у 

наукометричному науковому виданні; 1 навчальні матеріали; 1 науково-



методичні рекомендації; 1 словник (у співавторстві); 15 публікацій у збірниках 

наукових праць і матеріалів науково-практичних масових заходів. 

Зміст і структура автореферату відповідають змісту дисертації та 

висвітлюють її основні результати і висновки. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність 

Дисертаційна робота має чітку, науково обгрунтовану структуру, яка 

відповідає логіці виконання поставлених завдань і складається з анотацій 

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

кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Зміст роботи співвідносний з виконанням основних завдань дослідження. 

У першому розділі, присвяченому історіографічному аналізу 

досліджуваної проблеми, І. М. Маткова систематизувала джерела, що 

розкривають ґенезу, передумови, персонологію розвитку українознавчої освіти 

в «рідних» та двомовних школах Канади. Дисертанткою розкрито іа 

обгрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку українознавчої освіти у 

канадському шкільництві та визначено сутність базових понять. У цьому розділі 

виокремлені й охарактеризовані соціально-культурні, законодавчо-регулятивні 

та організаційно-громадські передумови розвитку українознавчої освіти у 

«рідних» і двомовних школах Канади до останньої чверті XX ст. Вони значно 

розширили хронологічні межі наукового пошуку і засвідчили закономірність 

змін у розбудові українознавчої освіти в Канаді у досліджуваний період. 

У другому розділі представлена логічно обгрунтована авторська 

періодизація розвитку українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах 

Канади впродовж останньої чверті XX - початку X X I ст., розроблена на основі 

соціокультурного, законодавчо-нормативного та організаційно-педагогічного 

критеріїв. 

Важливим здобутком дисертантки є також охарактеризовані зміст, 

організаційні форми та навчально-методичні ресурси вивчення українознавчих 

дисциплін у двомовних і «рідних» школах Канади в межах обраного для 

дослідження періоду, а також узагальнений досвід канадських українознавців у 



цій сфері, який може суттєво збагатити освітній простір України та діяльність 

«рідних» шкіл в інших державах українців. 

Третій розділ присвячений розвитку досліджуваної проблеми у сучасному 

канадському суспільстві. І. М. Машкова виокремлює тенденції, характерні для 

розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади з урахуванням традицій 

та інновацій її поступу. У другому підрозділі авторка окреслює перспективи 

конструктивного використання досвіду українознавчої освіти у двомовних і 

«рідних» школах Канади, сформованого упродовж досліджуваного періоду, в 

сучасній освітній практиці України на законодавчо-нормативному, 

організаційно-педагогічному та шкільному рівнях. 

Завершують основний текст дисертаційної роботи чітко сформовані 

загальні висновки, які засвідчують досягнення мети і виконання завдань 

дослідження. 

Додатки також представляють певний науковий інтерес, оскільки в них 

наведено науково-методичні рекомендації «ГІерсонологія українознавчої освіти 

у шкільництві Канади (кінець XX - початок X X I ст.)» з тематикою науково-

дослідницьких, проектних робіт, групових й індивідуальних презентацій, 

індивідуальних творчих завдань з проблеми теорії і практики українознавчої 

освіти в Канаді, а також фрагменти з навчальної програми української мови і 

літератури для канадських двомовних шкіл. 

Рекомендаційні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

І . І Іа нашу думку, було б бажано більш структуровано узагальнити ідеї 

канадських учених щодо розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади 

в означений період. 

2. Недоцільним вважаємо звернення дисертантки до загальновідомих понять, 

які достатньо аргументовано висвітлено у зарубіжних та вітчизняних джерелах: 

українська діаспора, освіта, рідна мова та ін. 




