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ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертацію Мільто Людмили Олександрівни 
«Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії 

(середина XVIII - кінець XX століття)», 
представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та 
історія педагогіки 

Актуальність теми дисертації. Упровадження сучасної освітньої 

стратегії в Україні, її закріплення на законодавчому рівні, новітнє розуміння 

й тлумачення пріоритетів у багатьох освітніх напрямах, подальший розвиток 

системи педагогічної освіти та її реформування на сучасному етапі суттєво 

актуалізують розвиток педагогічної майстерності вітчизняного вчителя, 

вихователя, викладача, сприяють появі в педагогічній царині наукових 

досліджень, в яких йдеться про накопичений попередній досвід 

використання, виголошення педагогами минулого часу ідей, інноваційних 

пропозицій щодо переосмислення й удосконалення педагогічної діяльності 

загалом, а також щодо умов формування педагога, якого можна 

кваліфікувати майстром своєї справи. 

З урахуванням модерних завдань розвитку освіти й потреб 

українського соціуму, науки початку XXI ст. дисертаційна робота 

Л.О. Мільто є як намаганням вирішити актуальну й складну наукову 

проблему, так і спробою відповісти на чималу кількість соціальних та 

освітніх викликів, що їх пропонує сучасний розвиток вітчизняного 

суспільства та освіти. 

Обгрунтованість наукових положень і найбільш вагомі результати 

дослідження. На підставі вивчення дисертації, автореферату та праць 

здобувача, опублікованих за темою дослідження, можна стверджувати про 

успішність виконаного дослідження, обґрунтованість його теоретичних 

положень, історико-педагогічних сентенцій і висновків. Дисертанткою 

вперше запропоновано цілісний аналіз розвитку ідей педагогічної 

майстерності в теорії і практиці освіти Росії в межах визначеного 

хронологічного періоду; досліджено й систематизовано історіографію 

проблеми; на основі запропонованих критеріїв обґрунтовано періодизацію і 

виявлено тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і 

практиці освіти Росії досліджуваного періоду. Здійснено прогностичне 

обґрунтування використання продуктивних ідей досвіду розвитку 

педагогічної майстерності в Росії в освітньо-виховних парадигмах України; 
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уведено до наукового обігу 270 архівних джерел, з-поміж яких 40 

маловідомих. 

Окрім того, розширено уявлення про внесок видатних діячів освіти, 

культури, духовної сфери, вихідців з України в розбудову педагогічної освіти 

Росії середини XVIII - кінця XX століття; розроблено авторську таблицю 

фактів життя і професійної діяльності персоналій українського походження, 

які внесли значний внесок у розвиток ідей педагогічної майстерності Росії. 

Уточнено зміст понять: «педагогічна майстерність»; «складники педагогічної 

майстерності»; «педагогічне мистецтво»; «театральна педагогіка»; «тенденції 

розвитку педагогічної майстерності в історичному поступі»; «технології 

педагогічної взаємодії»; «українська та російська педагогічна персонологія». 

Подальшого розвитку набули історичні факти щодо розвитку педагогічної 

майстерності вчителів Росії й України; положення щодо удосконалення 

змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх учителів в закладах 

освіти; питання щодо модернізації викладання навчального курсу «Основи 

педагогічної майстерності». 

На практичному рівні вагомим результатом дослідження Л.О. Мільто 

стала розробка та впровадження навчально-методичного комплексу, що 

містить програму спецкурсу «Розв'язання педагогічних задач»; навчальний 

посібник «Методика розв'язання педагогічних задач»; навчальний посібник 

«Конкурси педагогічної творчості і майстерності»; посібник «Теорія і 

технологія розв'язання педагогічних задач»; методичні рекомендації 

«Педагогічний артистизм». 

Хронологічні межі дослідження (верхня, нижня межі) є чіткими, 

зрозумілими й логічно обгрунтованими щодо обраної дисертанткою наукової 

теми. 

Достовірність результатів і висновків дослідження, сформульованих 

авторкою дисертації, були забезпечені використанням комплексу методів, 

серед яких виокремлюються історико-педагогічний - для визначення й 

обґрунтування концептуальної ідеї дослідження; порівняльно-педагогічний -

для зіставлення історико-педагогічних явищ, подій і фактів, виявлення 

спільного та відмінного у змісті педагогічної освіти Росії на різних етапах її 

становлення; проблемно-генетичний - для ретроспективного висвітлення й 

реконструкції досвіду підготовки педагогічних кадрів у Росії та 

обґрунтування положень щодо впровадження історичних набутків у 

практику сучасних закладів освіти; конкретно-історичний - для аналізу 

законодавчої бази, розроблення періодизації та виявлення основних 

тенденцій розвитку ідей педагогічної майстерності; шгіко-системний - для 

висвітлення основних концептуальних засад розвитку педагогічної 
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майстерності в історичному поступі, історико-типологічний - для 

типологізації закладів освіти й реконструкції навчально-виховного процесу; 

метод педагогічної біографістики - для вивчення еволюції педагогічних 

поглядів учених; метод наукової екстраполяції - для здійснення 

прогностичного обґрунтування використання надбань педагогічної 

майстерності в Росії в сучасній освітній практиці; термінологічний аналіз 

спеціальної літератури - для визначення основних понять і категорій 

відповідно до предмета дослідження; емпіричні, загальнонаукові та інші. 

Методологічну основу дослідження забезпечили ідеї взаємозв'язку і 

взаємозумовленості педагогічних явищ; концептуальні положення історії 

педагогіки, філософії, культурології, педагогіки, психології, мистецтва щодо 

розвитку педагогічної майстерності; ідеї гуманістичного розуміння людини 

як найвищої цінності суспільства, активного суб'єкта професійної діяльності; 

теорії професійного і особистісного розвитку; положення історичного, 

антропологічного, цивілізаційного, аксіологічного, парадигмального, 

персоналістично-біографічного, акмеологічного, компетентнісного підходів; 

а також звертання до принципів науковості, природовідповідності, історизму, 

системності, єдності теорії і практики. 

У основу концепції наукового пошуку Л.О. Мільто покладено 

розуміння педагогічної майстерності як культурно-історичного, наукового, 

педагогічного і методичного феномену, що його дисертантка розглянула на 

основі трьох пов'язаних концептів. Зокрема методологічний концепт 

дослідження базується на обґрунтуванні теоретико-методологічних засад 

розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії 

визначеного періоду, розкриває взаємозв'язок, взаємозумовленість наукових 

підходів до вивчення досліджуваної проблеми; теоретичний концепт 

дозволив здійснити обґрунтування змісту й сутності феномену педагогічної 

майстерності, уможливив з'ясування специфіки формування наукових засад і 

традицій освітньої практики підготовки вчителя, обґрунтувати основні 

періоди та виявити тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії 

і практиці освіти Росії; практичний концепт передбачив перспективи 

подальшого використання надбань педагогічної освіти, розвитку педагогічної 

майстерності вчителя для підготовки фахівців у сучасних умовах на різних 

рівнях та розроблення навчально-методичного комплексу для викладачів 

закладів педагогічної освіти з розвитку педагогічної майстерності. 

Позитивне значення результатів, отриманих авторкою дисертації, 

підтверджується з'ясуванням й уточненням нею провідних для теми роботи 

понять і дефініцій. Крім того, одним із суттєвих переваг дослідження є 

впровадження його результатів в освітній процес Національного 
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педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; 

Національного педагогічного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка; Державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка, Вінницького державного університету імені Михайла 

Коцюбинського; Чернівецького державного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Окремим підтвердженням високої результативності дисертаційної 

роботи є багата й різнопланова апробація автором одержаних результатів 

дослідження, репрезентованих в авторефераті та у вступній частині 

наукового доробку здобувачки. 

Основні положення та результати дослідження, а також увесь 

фактологічний матеріал і систематизована джерельна база можуть бути 

використані для наукових досліджень з історії та теорії педагогіки, історії 

педагогічної майстерності; розроблення курсів і семінарів для оновлення 

змісту професійної підготовки вчителів у закладах вищої та післядипломної 

педагогічної освіти, для укладання енциклопедичних, довідково-

біографічних, краєзнавчих видань, підготовки підручників, методичних 

рекомендацій, навчальних посібників і хрестоматій. 

Крім того, результати дисертаційного пошуку висвітлено у 67 

публікаціях (з них 61 - одноосібна, при цьому авторка чітко визначила в них 

свій особистий науковий і науково-методичний внесок), з-поміж них: 6 

монографій, 2 навчальні посібники (у тому числі 1- з грифом МОН України); 

1 посібник; 1 навчальна програма; курс лекцій для студентів закладів вищої 

освіти (з грифом МОН України), 1 методична рекомендація; ЗО статей у 

фахових виданнях України, у тому числі в тих, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях; 

публікації в збірниках наукових праць, матеріали науково-практичних 

конференцій тощо. 

Джерельна база дослідження є досить багатою, побудована на 

використанні законодавчих і нормативно-правових документів (законів, 

циркулярів, маніфестів, статутів, програм); архівних матеріалів із фондів 

Российского государственного исторического архива (РГИА) в м. Санкт-

Петербурзі, Центрального государственного архива литературьі и искусства 

Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), Российского государственного архива 

литературьі и искусства Москвьі; Научного архива Российской академии 

образования (НА РАО) в Москві; Центрального державного історичного 

архіву України; Центрального государственного архива в Санкт-Петербурге 

(ЦГА СПб). 
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Авторка роботи також залучила значну кількість матеріалів 

педагогічної періодики різних десятиліть і століть досліджуваного періоду, 

зокрема часописи «Вища освіта України»; «Воспитание»; «Народное 

образование»; «Народная школа»; «Образование и наука»; «Учительская 

газета»; «Педагогика»; «Педагогика и психология»; «Проблемьі качества 

образования»; «Педагогический листок для родителей»; «Педагогический 

сборник»; «Радянська школа»; «Радянська освіта»; «Рідна школа»; 

«Советская педагогика» і багато інших. У дослідженні знайдемо цитування 

праць, розвідок істориків освіти, педагогів, педологів, психологів, філософів, 

публіцистів, які зробили вагомий внесок у розбудову російської та 

української педагогічної освіти; витяги з мемуарної та фахової педагогічної 

літератури. 

Оцінка змісту й структури дисертаційної роботи. Підкреслимо, що 

зміст дисертації логічно структурований у 5 розділів і дозволяє створити 

цілісне уявлення про теоретико-пошукову та аналітико-систематизуючу 

працю дослідниці в опрацюванні теми. Дисертаційна робота вміщує анотації 

українською й англійською мовами, вступну частину, висновки до кожного з 

розділів, загальні висновки, список використаних джерел, що нараховує 1106 

найменувань. Важливо, що 270 позицій з них посідають архівні матеріали та 

близькі до них документи, що є необхідним для історико-педагогічного 

дослідження. Загальний обсяг дисертаційного рукопису достатній для 

наукових праць цього типу, робота містить 36 додатків, опрацьованих 

окремим томом. Висновки до розділів і загальні цілком співвідносяться з 

метою дослідження та його конкретними завданнями, окресленими 

дисертанткою у вступній частині роботи. 

У першому розділі роботи запропоновано історіографію проблеми 

розвитку педагогічної майстерності вчителя в освітніх системах Росії; 

окреслена класифікація джерельної бази досліджуваної проблеми, 

систематизовано критерії для згрупування джерельної бази обраного 

хронологічного періоду. У цьому розділі Л.О. Мільто розкрила теоретико-

методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності в 

Росії, здійснила ретроспективний аналіз їх зародження та розробила 

періодизацію їх розвитку. 

У другому розділі викладено результати ретроспективного логіко-

системного аналізу процесу розвитку ідей професійної майстерності вчителя 

на російському грунті, визначено особливості діяльності російських 

університетів, університетських педагогічних інститутів, недержавних вищих 

педагогічних закладів у контексті пошуку й пропагування ідей педагогічної 

майстерності. 
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У третьому розділі авторкою вельми цікаво розглянуто основні 

тенденції, особливості, суперечності розвитку ідей педагогічної майстерності 

в Росії в перехідний період перебудови педагогічної освіти в 1920-1940 рр. 

Окремі підрозділи присвячені розвитку педагогічної майстерності в теорії й 

методиці театральної педагогіки, а також мовленнєвим аспектам у 

формуванні сценічного (артистичного) образу вчителя. 

У четвертому розділі дисертанткою з'ясовано, що 50 - 90 рр. XX ст. 

постали одним із найбільш продуктивних періодів розвитку педагогічної 

майстерності. Цей час пов'язаний з початком масштабної реформи російської 

освіти, яка здійснювалася в руслі суттєвих змін у соціально-економічному, 

політичному і духовному житті держави й суспільства. У розділі розглянуто 

процес інституційцого оформлення напряму «педагогічна майстерність» як 

навчальної та наукової дисципліни, проаналізовано феномен «новаторства» 

як вищий рівень професійної майстерності вчителя, описано роль полтавської 

наукової школи педагогічної майстерності під керівництвом І. А. Зязюна. 

У п'ятому розділі дисертанткою порівнюються спільні й відмінні 

ознаки розвитку ідей педагогічної майстерності в теорії та практиці освіти 

Росії і України, що підтверджуються конкретними прикладами професійно-

педагогічної підготовки вчителів. Обґрунтовуються соціально-економічні, 

педагогічні передумови становлення й розвитку професійної майстерності 

вчителя. Окреслюються проблеми й перспективи розвитку педагогічної 

майстерності в освітній системі нашої країни. 

У висновках здійснено узагальнення результатів дослідження 

відповідно до мети, завдань, концепції дисертації. Авторка приходить до 

думки, що її наукове дослідження в цілому розв'язує поставлені завдання. 

Дійсно, аналіз дисертації Л.О. Мільто, на нашу думку, засвідчує, що 

поставлені завдання розв'язано, мета наукового пошуку в цілому досягнута. 

Наукові положення, тези, висновки, рекомендації є цілком зрозумілими, 

самостійними та достовірними. 

Отже, вважаємо теоретичні положення та висновки дисертаційної 

роботи автора дослідження Л.О. Мільто обгрунтованими, методологічно й 

методично виваженими, спрямованими на потенційне практичне 

використання в сфері освіти. Розуміємо їх як новий важливий історико-

педагогічний внесок у дослідження основ педагогічної майстерності як 

наукової проблеми. 

Оцінюючи дослідження дисертації виключно позитивно, висловимо 

деякі зауваження та рекомендації, котрі можуть мати і дискусійний 

характер. 
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1. У висновках до 2 розділу (с. 241) дисертантка зазначає, що розвиток 

ідей педагогічної майстерності необхідно розглядати з урахуванням 

реального досвіду діяльності вищих навчальних закладів (виключно). Разом з 

тим, звертаємо увагу, що система підготовки вчительських кадрів 

охоплювала й інші освітні рівні, розвивалася в учительських семінаріях, 

педагогічних інститутах, єпархіальних училищах тощо, а пізніше - в межах 

педагогічних курсів і в педагогічних технікумах, а значить і проблема 

формування педагогічної майстерності й тут отримувала свій розвиток. 

Дисертаційна робота, на нашу думку, значно б збагатилася, якби авторка 

дослідження бодай побіжно окреслила розвиток ідей формування 

педагогічної майстерності викладачів і майбутніх учителів - вихованців 

згаданих закладів освіти. 

2. Переконані, що територіальне обмеження розгляду проблеми 

дисертанткою лише на прикладі столичних закладів вищої педагогічної 

освіти - московських і петербурзьких - звужує відповідний дискурс обраної 

теми в напрямі виконання завдань дисертації. Дослідниці варто було б у 

зв'язку з цим звернути увагу й на дореволюційні провінційні вищі заклади 

педагогічної освіти, що функціонували в Томську, Новочеркаську та Казані, а 

в радянський час - на педагогічні інститути кількох великих російських міст, 

інститути підвищення кваліфікації вчителів тощо. Це дало б можливість 

розширити територіальні межі дослідження та типологізувати результати 

пошуку. 

3. Звернемо увагу на те, що місцями дисертація вміщує перевантажені 

об'єми інформації, до того ж загальновідомого характеру, нагальної потреби 

в них щодо досягнення мети і завдань дослідження немає (наприклад, описи 

принципів, методики, технік, прийомів у системі підготовки артистів за 

системою К.С. Станіславського (Алексеєва), с. 296-315, деякі 

персоналізовані характеристики вчених-педагогів у різних розділах роботи та 

4. Унаслідок перекладу з російської мови окремих оригінальних 

власних назв українською мовою в тексті трапляються семантичні 

спотворення на кшалт: «Міністерства народної просвіти» (від «Министерство 

народного просвещения»), «Журнал Міністерства народної просвіти» замість 

«освіти» (с. 56, 57, 61, 127 і далі), «просвітницький процес» замість «освітній 

процес», «Петровські реформації» (с.132) замість «Реформи Петра І» і т. ін. 

У різних частинах дисертації віднаходимо сентенції, що дослівно 

повторюються (сс. 64, 69; 125, 128 і далі). 

Також, зазначимо, що з етичних причин в тексті дисертації бажано 

уникати самохарактеристичних формулювань на зразок: «усебічний аналіз 
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історико-педагогічної літератури, нормативних документів і архівних джерел 

показав...» (с. 347). 

5. Аналіз передумов формування ідей педагогічної майстерності в Росії 

й Україні (розділ 5, параграф 5.1, с. 392-394) запропонований, на нашу 

думку, надто схематично. Підготовка вчителів не обмежувалася лише 

закладами освіти в Москві. 

6. Місцями в дисертації трапляються судження, котрим притаманний, 

можливо, суперечливий характер. Так, на думку авторки (с. 78), четвертий 

період історіографії становлення системи професійної підготовки вчителів у 

Росії (після жовтня 1917 р.) характеризується появою досліджень, де 

«акцентується увага на вивченні життєпису, наукової діяльності, 

педагогічного досвіду педагогів минулих століть і десятиліть, науковий 

інтерес сконцентрований переважно на проблемах ретроспективи вищої 

педагогічної освіти». Разом з тим, загальновідомим є те, що в цей час і 

пізніше російська (радянська) система освіти багато в чому й лише за 

деякими винятками кваліфікувала досвід педагогів-попередників як 

негативний «буржуазний пережиток», спрямований не на користь широких 

народних мас, фактично уникаючи його офіційного поширення. 

Замовчувалася спадщина багатьох видатних педагогів (наприклад, К. 

Ушинського, В. Шмідт, П. Житецького, В. Перетца, В. Вахтерова, М. 

Пирогова, М. Корфа, П. Каптерєва, П. Редкіна та інших). 

Однак висловлені зауваження мають дискусійний характер і не 

знижують загальної позитивної оцінки дисертації та можуть розглядатися як 

пропозиції щодо подальшого наукового пошуку. 

Загальний висновок. Проведене дослідження засвідчує належну 

наукову компетентність здобувачки, а також дає підстави оцінювати роботу 

як оригінальний науковий доробок. У рукописі наявні всі ознаки 

самостійного завершеного дослідження. 

Відтак, за характером фактичного матеріалу, рівнями новизни й 

значущості результатів дослідження, обгрунтованості висновків дисертаційна 

робота Мільто Людмили Олександрівни «Розвиток ідей педагогічної 

майстерності в теорії і практиці освіти Росії (середина XVIII - кінець XX 

століття)» має теоретичне та практичне значення й заслуговує на позитивну 

оцінку. Рукопис та автореферат дисертації відповідають вимогам пп. 9, 11, 

12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 зі змінами 

та доповненнями (постанова Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 р.), Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
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затвердження Вимог до оформлення дисертацій» № 40 від 12.01.2017 р., 

паспорту спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Отже, є всі підстави для присудження Людмилі Олександрівні Мільто 

наукового ступеня доктора педагогічних наук зі згаданої спеціальності. 
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