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ДОВІДКА
про апробацію і впровадження результатів дисертаційного дослідження
Самко Алли Миколаївни з теми «Педагогічні ідеї та наукова діяльність 

Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 pp.)» 
поданого на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського

Матеріали дисертаційного дослідження А.М. Самко «Педагогічні ідеї та наукова 
діяльність Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 pp.)» були апробовані та 
використані в освітньому процесі Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського.

В апробованих матеріалах розглянуто біографічні дані, наукова діяльність, 
педагогічні ідеї українського педагога С.У. Гончаренка, а також проаналізовано внесок 
вченого в історію розвитку педагогічної науки.

Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані у практиці роботи 
закладів вищої освіти під час опанування студентами таких навчальних дисциплін, як 
педагогіка, педагогіка вищої школи, а також під час написання курсових, дипломних та 
магістерських робіт. Загалом результати дослідження сприятимуть формуванню 
професійної компетенції майбутнього вчителя, науковця.

Матеріали дослідження Самко А.М. характеризуються логічно побудованою 
структурою, високим науково-методичним рівнем, практичною значущістю. Зважаючи 
на наукову якість дисертаційного дослідження, важливість й актуальність 
проблематики сучасної педагогічної теорії та практики, професорсько-викладацьким 
складом кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи були зроблені 
висновки про доцільність впровадження отриманих результатів у практику роботи 
закладів вищої освіти. Матеріали наукової розвідки заслуговують на схвалення та 
поширення в системі вищої педагогічної освіти України.

Результати впровадження обговорено та схвалено на засіданні кафедри 
педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського (протокол № 22 від 4 березня 2020 p.).
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ДОВІДКА
про апробацію й впровадження результатів дисертаційного дослідження 

«Педагогічні ідеї та наукова діяльність Семена Устимовича Гончаренка (1928- 
2013 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

САМКО Алли Миколаївни

Упродовж 2019-2020 н.р. науково-педагогічними працівниками кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами здійснювалося 
впровадження в освітній процес Житомирського державного університету імені Івана 
Франка результатів дисертаційного дослідження Самко Алли Миколаївни на тему 
«Педагогічні ідеї та наукова діяльність Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 
pp.)».

Ознайомлення з життєвим шляхом українського педагога СУ. Гончаренка, 
чинниками, які вплинули на формування науково-педагогічного світогляду вченого, 
періодизацією його освітньої діяльності, а також його основними педагогічними 
поглядами дозволяє ґрунтовно вивчити педагогічну персоналію, яка залишила цінну 
спадщину для подальшого дослідження.

В освітньому процесі, зокрема під час викладання навчальної дисципліни 
«Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки, порівняльної педагогіки та історії 
педагогіки» аспірантам спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, були 
використані розроблені дисертанткою матеріали щодо внеску академіка 
С.У. Гончаренка в історію розвитку педагогічної науки.

Результати апробації й впровадження наукового дослідження А.М. Самко 
підтвердили його теоретичну обґрунтованість, практичне значення і доцільність 
впровадження в освітній процес. Результати даного дослідження обговорювались на 
засіданні кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
та отримали позитивну оцінку викладачів (протокол № 17 від 25 червня 2020 року).

Довідка видана для подання у спеціалізовану вчену раду за місцем захисту 
дисертації.

Завідувач кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами
доктор педагогічних наук, професор ___  О.Є. Антонова

Проректор з наукової і міжнародної роботи,
Житомирського державного університету іме 
кандидат економічних наук, доцент

mailto:zu@zu.edu.ua
http://www.zu.edu.ua
mailto:zu@zu.edu.ua
http://www.zu.edu.ua


П О Л Т А В С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В ІТ И  І Н А У К И  

П О Л Т А В С Ь К И Й  О ЬЛ  % С Н Ш І ІН С Т И  ІА  Г Г1ІС Л Я Д И И Л О М ІТ О Ї 
П Е Д А Г О Г ІЧ Н О Ї О С В ІТ И  ІМ . М .В. ОС Г Р О Г Р Д Ж  ЬК’О ГО

в\. і. Соборнос11 і, 64-ж, м. По. 11 а на, 36014. і с. і. факч' ( і 3N 1)532 ) 56-38-52.
E-mail: root й pci.polta\a.ua. W eb: http: poippo.pl.ua. Ко.і ( ДВІ  ІО  Y 225 18 134

У С
/
// 1а S піл

Д О В ІД К А
про апробацію і впровадження результатів дисертаційного Дослідження 
«Педагогічні ідеї та наукова д іяльність С емена Уетимовпча Гончаренка 

(1928-2013 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

С А М К О  \ Л Л ІІ М И К О Л  \ ЇВ И И

Кафедра педагогічної майстерності га інклюзивної освіти І Іолтавеького 
обласного інституту иіслялинломної педагогічної освіти 
ім. М .В. Остроградського здійснювала апробацію і впроваджувала 
концептуальні положення дисертаційного дослідження та напрацьовані 
матеріали здобувана наукового ступеня доктора філософії Л.М. Самко на 
тему «ІІедагогінні ідеї та наукова діяльнісгь Семена Устимовича Гончаренка 
(1928-2013 рр.)». Результати дисертаційного дослідження використовувалися 
в освітньому процесі.

Основні положення дисертаційної роботи розкривають життєвий шлях, 
освітню діяльність та педагогічні ідеї одною з найвидатніших українських 
педагогів, яким був Семен Устимович Гончаренко. Це викликає інтерес і сприяє 
розширенню знань викладачів га сіл л е т ів  про доробок прогресивних педагогів, 
які зробили внесок у розвиток освіти і української педагогічної думки.

Сформульовані в дисертаційному дослідженні геореіичні положення 
щодо провідних ідей педагогічного доробку С.У. Гончаренка можуть 
використовуватися у процесі викладання іаких дисциплін: «І Ісдаї огіка», 
«Історія педагогіки», «Педагоііка вищої школи» та для підготовки 
нормативних спецку рсів і спепсеміпарів з педагогіки та історії педагогіки. \ 
роботі наукових гуртків і факультативів. Результати та висновки 
дослідження, висвітлені А.М. Самко, надалі застосовуватимуться студентами 
при підготовці до виконання проектів, написання рефератів, магістерських 
робіт з педагогіки.
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Результати дисертаційного дослідження було обговорено га схвалено 
позитивними відгуками на засіданні педагогічної майстерності та інклюзивної 
освіти Полтавського обласного інституту післядигіломної педагогічної освіти 
ім. М.В. Петроградського (протокол №  1 від 20.01.2020 року).

Професор кафедри педагогічної 
майстерності та інклюзивної осві ти, 
доктор педагогічних наук, допет

Директор Полтавського обласного 
і нститу ту ТІ І СЛ Я д И11л о м н ої 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградс 
кандидат педаг огічних наук, доцент

11. І. Ьілик

В. Зелюк
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ДОВІДКА
про апробацію й впровадження в освітній процес 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 
та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників 
у Хмельницькій області результатів дисертаційного дослідження 

САМКО АЛЛИ МИКОЛАЇВНИ 
на тему «Педагогічні ідеї та наукова діяльність 

Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 pp.)»
на здобуття ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Упродовж 2017-2019 pp. основні положення наукового дослідження 
А.М. Самко «Педагогічні ідеї та наукова діяльність Семена Устимовича 
Гончаренка (1928-2013 pp.)» впроваджено в освітній процес Науково- 
методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Матеріали дослідження дисертантки використовувалися під час 
курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, де розглядалися окремі питання 
становлення життєвого шляху видатного українського педагога, академіка 
С.У. Гончаренка, формування його науково-педагогічного світогляду, 
аналізувалися можливості творчого застосування наукової спадщини 
прогресивного педагога для потреб реформування освітньої системи в Україні.

Підготовлені А.М. Самко науково-методичні рекомендації 
«Використання біографічного методу в науковому дослідженні педагогічної 
персонали» мають практичну значущість для керівників та педагогічних 
працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти, оскільки 
дають можливість здійснювати біографічні дослідження носіїв кращого 
педагогічного досвіду та проведення історико-педагогічного наукового 
пошуку.
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Матеріали дисертаційного дослідження склали джерело підготовки 
педагогічними працівниками, слухачами курсів підвищення кваліфікації 
випускних робіт і завдань самостійної роботи.

Результати впровадження дисертаційного дослідження А.М. Самко 
обговорено і затверджено на засіданні науково-методичної ради Науково- 
методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (протокол № З 
від 27.05.2020 p.).

Це дає підстави стверджувати, що дослідження А.М. Самко є 
актуальним, а його результати можуть бути використані у освітньому процесі 
закладів вищої і професійної освіти.

JI.I. Шевчук


