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Акryальнiсть обраноi теми

Cl"racHa шкiльна ocBiTa в УкраiЪi кулъryроцентрична, що передбачае

iнтелектуальний розвиток особистостi, осмислення нею образу cBiTy,

здатнiсть до дiагlогiчноТ взаемодiТ з культурними взiрцями, емоцiйно-цiннiсне

cTaBJIeHHlt до cBiry, усвiдомленнrt себе у cBiTi (<<Концепцiя нацiонально-

патрiотичного виховання>; <<Концепцiя Новоi ущраiЪськоi школю>; Закон

Украiни <Про ocBiTy>). Лiтераryра як навчапьна дисциплiна, KpiM

естетиIIного впливу, формус й грланiстичнi якостi учнiв. Художнi твори

СПРИrIЮТЬ СТанОВленню TaKIlD( морапьних якостеЙ як честь, обов'язок,

допомагЕ}ють усвiдомити сво€ мiсце i призначеншI в суспiльствi,

пробуджують патрiотичнi почуття. Засобами лiтератури вчителi-словесники

Виховують моральнi iдеали, нацiональну свiдомiсть особистоотi, яка 6
a- FвlДчула сеое частиною нацl1, стапа спроможною виявляти свою причетнiсть

до icTopiT, кульryри свого народу.

Щi завдання лiтераryрноi освiти спрямованi на формування в 1..lHiB

етнокультурноТ компетентностi, що в реалiях сьогоденнrt нашоТ краiни

набувае все бiлъшоТ потреби й зн€неншI. У розв'язаннi цiеi педагогiчноi

проблеми в старшiй школi непересiчну роль вiдiграе вивчення цромадянськоi

лiрики, яка завдяки акцентування в€Dкливих суспiльних i нацiонЕlльних

питань, специфiчнiй символiцi й поryжнiй емоцiйностi сприяе глибокому



осмисленню rIнями художньо вiдображеного нацiонапьного образу cBiry, що

пiдтверджус акту€tльнiсть рецензованого дисертацiйного дослiдження.

Ступiнь обrруптованостi пауковпх положень, впсновкiво

сформульованих у лисертацii

Щисертацiя С.В. Нестеренко спрямована на розвиток лiтераryрноТ

освiти у зв'язку з вимогами нового поколiння Z, соцiаллъними та iсторико-

полiтичними iмперативами доби. OKpiM того, що дослiдниця намагаеться

максим€lJIьно врахувати цифровi досягненнrI в реалiзацii iнновацiйних

метоДиIIних приЙомiв, вопа пропонуе вивченнrt cyracHoT поезii акryа-шьноi

тематики й доводить ефективнiсть цього нововведеннrI.

Ступiнь обЦрунтованостi й достовiрностi науковкх положень, висновкiв

i результатiв дисертацiйного дослiдження С.В.Нестеренко забезпечено

ТеОреТиtIним обЦрунryван}ulм вmсiдних положеЕь, вибором ефктивних

методiв дослiдження, проведенЕям педагогiчного експерименry в yl\{oвax

вивчення шкiльного курсу.

Змiст i структура дисертацii зумовленi логiкою розгортання наукового

ПоШУку: вiд обlрунryвання TeopeTшIHlD( засад, визначенЕя cyTнocTi ключових

понять до моделюваннrI методики форпrування етнокупьтурноi

КОМПеТентностi на уроках украiнськоi лiтераryри в старших кJIасах та

перевiрки rr ефективностi в шкiльнiй практицi. Композицiйно дисертацiя

СКJIаДаеться з аноталдii, списку авторських публiкацiй, у яких оприлюдненi

ocHoBHi HayKoBi результати дослiдженнrl,

списку використаних джерел, додаткiв.

,Щослiдниця слушно визначила

псшхслого-шедагогiчне пiдцрунтя, чiтко

РОботи, розробила систему завданъ, якi потребують розв'язання в межах

ЗаЯВЛеноТ теми. Погоджусмося з ik формулюваннjIм i вважасмо доцiльними

ДJUI ПРОВеДеЕIIя дослiдження. Вiрогiдними е експериментальна бжа й

аПРОбацiя резулътатiв науковоi роботи. Обов'язковi компоненти всryпу

Засвiдчуютъ новаторство авторки у розкриттi визначеноi науково-методичноi

z

всчдIу, трьох роздiлiв, висновкiв,

фiлософське, лiтераryрознавче,

окреслила об'€кт, предмет, мету



шроблеми.

У першому роздiлi <<Теоретичнi засади формування етнокультурноi

компетентностi на уроках украiнськоi лiтераryрп> дисертантка

зосереджуеться на обцрунryваннi термiносистеми дослiдження, яка

скJIадаетъся з двох аспектiв, пов'язанlФс iз cyTHicTto етнокульryрноi

компетентностi та осмислеЕням феномену громадянськоi лiрики. У цьому

бачимо складнiсть роботи, з якою успiшно справилася Свiтлана Василiвна.

Вона сJIушно акцентуе уваry на поняттi <<етнокультура)), що вiдповiдас за

збереження й передачу традицiй етносу, постае як етнокод i трапслюе

iнформацiю про д)д<овнi й матерiальнi цiнностi. У роботi на ocHoBi

фiлософських праць доречно осмисJIюються поняття нацiона-tlьноi iдеТ та

сумrжних 1з ним, що е важливими дJUI розумlння 1деиного змlсту

громадянськоi лiрики. Iмпонус в роботi оперуваннrI фiлософськими

концептами вiтчизняного (кордоцентризму>. Зас.rryговуе схвалення

акцентуван}UI в дисертац11 етнокультурноl

компетентностl : мовного, ментальнсго, культурного.

Важливо, що дисертантка рiвнозначно придiляе уваry не тiльки

тематичному спрямуванню та патрiотичному зв)п{анню, а й художнiм

засобам громадяЕськоi лiрики, що вiдповiдас принципу вивчення лiтераryри

на естетичних засадах. У роботi проана.пiзовано авторитетнi лiтераryрознавчi

С.В. Нестеренко сJryшно звертае уваry на тлумаченЕя рис поетики, як-от:

мотиви; пафос, емоцiйний тон; фольклорнi, звуковi, образи-символи;

архетипна образна система; нацiонапьна орнаментик1 колористика; тропiка

тощо. KpiM того, вивченнlI лiтераryрознавчIо( джерел дае пiдстави авторцi

дJIя визначенЕя своерiдних MapKepiB сприймання громадянськоТ лiрики,

зокрема: вирЕ}зЕа громадянсъка позицiя лiричного героя, автора; акryальнiоть

проблем, окресле}{их у поетичному TeKcTi; наявнiсть резюмування, висновкiв,

елементiв повчапьностi, закликiв, натякiв на те, як варто чинити, аби

запишатися справжнiм громадянином свосТ батъкiвщини.

и



Струкrуруючи тематику громадянськоi лiрики, дисертантка виважено

ОКреСЛила TaKi групи: описова (нацiона-rrьний колорит); цiннiсна
(нацiонаrrьний характер); героiчна (нацiонагrьнi iдеI державотворення);

соцiальна (нацiональний устрiй); iсторична (нацiонЕшьна iсторiя).

Окреме

педагогrчних

мiсце в дослiдженнi вiдведено розгJIяду психолого-

засад нацiонально-патрiотичного вIlD(оваЕня молодi та

обЦрунryванню аксiологiчноi значущостi етнiчних мiфологем як образiв,

ЗаКарбованих у свiдомостi старшокJIасникiв пiд час опанування художнiх

TeKcTiB. Вибудовуючи авторську модель формування

компетентностi, С.В. Нестеренко сJIуIпно спирасться

напрацьований у вiтчизнянiй методицi викладання лiтераryри.

етнокультурноТ

на досвiд,

У другому роздiлi <<ЕкспериментilJIьна методика розвитку
етнокультурноi KoMпeTeHTHocTi на уроках украiЪськоi лiтератури в старших

КJIаСаХ> УВаЖно проаналiзовано програмно-методичне забезпечення, сучасну

ШКiЛьнУ практику вiдповiдно дс поставленоТ пробJIеми, визначено шляхи

вдоскон€rпеннrt аналiзу громадяшськоТ лiрики спрямованостi

особистiсний розвиток школярiв. Продуманим i обцрунтованим, на нацIу

Д}МКУ, е КОНСТаТУвшlьниЙ етап експерименту, в резулътатi проведення якого

РОЗРОблеЕо критерii оцiнювання й визначено чотири piBHi сформованостi

етнокультурноi компетентностi.

ВаГОМИМ здобУгком диýертантки BBEDKaeMo напрацюваннrt методичноi

МОДеЛi фОрмування етнокультурноi компетентностi на уроках украiнськоi
лiтераryрИ в 1..rHiB старших класiв пiд час вивчення громадянськоТ лiрики. В
ОбЦРУнryваннi моделi були BpaxoBaнi компетентнiсний, iнтерсуб'ектний,

лiнгвокульryрний, художньо-мистецькийо ейдетичний пiдходи, а також

ПРИНЦИПИ: Дiалогiчноi взаемодii, цiннiсно-смисловий, етнокультурний,

синергетики.

Заслуговуе схвалення розупtiння дисертанткою специфiки аналiзу

ТеКСry |РОМаДЯНСькоi лiрики (як дослiдження поетIдIного cBiry твору в

СУКУПНОСтi змiстового (мотивного) Й форма-гlьно значущого скJIадникiв, що
4



Фунтуеться на знанняr( т€орii та icTopii лiтераryри, верифiкацii, художньоi

стилiстики i поетичноi мови, кулътури та

обЦрунтованими, вивiреними й повними

практи[Iного застосуваннlI

системи iнновацiйних

lcToplr народ)D). Вважаемо

складникiв

вважасмо напрацюваннrI

методичнIФ( прийомiв

формулюваннrI

етнокультурноТ компетентностi. З }Iих слiд акцентувати: знання TeKcTiB

украТнськоi цромадянсъкоi поезii усвiдопЕпення специфiки iT тематичних

груп, особливостей лiричного тексту (мотив, лiричний герой, мова твору,

пафос), державноТ мови, етнокультурних MapKepiB (украiнських символiв,

назв, звичаiЪ, традицiЙ, образiв народноi мiфологiI, стаJIих висловiв, метафор

тощо); умiння анагriзувати лiричнi твори у едностi змiсry та форми, вступати

у емоцiйно-цiннiсний дiалог iз автором та лiричним героем, iз зображуваною

епохою, цроводити асоцiативнi паралелi iз с)часним життям украiнського

соцiуму, знаходити в художнiх текстах етнокультурнi маркери й аналiзувtлти

Тх значення для розкриття авторсъкого задуму; аксiолоziчнuй аспsкm: повага

до icTopii та культури украТнського народу, його речникiв, бажання

ПопУляризувати украiЪсъке мистецтво, емоцiЙно-цiннiсне ставлення до

зображуваного в художнiх творах, потреба в поглибленнi знань з icTopii,

усвiдомленнrl власноТ на"лехGIостi до нацiiо етносу, повага до iнонацiоналъних

культур.

Особливого значеннrI в напрацюваннi методичноТ моделi доречЕо

надаеться лiнгвостилiстrлчному аналiзу, <<якиЙ допомага€ виявити унiкальну
ЧИТаЦъКУ рецепцiю з акцентуванням уваги на TaKID( скJIадникЕlх: жанрово-

сТилiстргшrому, експресивному (на фонетичних, лексичних, морфологiчнlо<,

СинТаксичних засобах виразностi), естетичному (на художньо-образнiй

КОНКРеТиЗацii емоцiЙного стану лiричного героя, емотивному (на виявленнi

емоцiЙ та почуттiв), коrчгуlriкативноr"ry (на висловленнi в художнiй формi

aBTopcbKID( думок, поч/lггiв)> (стор. |З2). Такий пiдхц дозвоJuIе повною

мiрою реа-пiзувати головний принцип аналiзу художнього твору - принцип

едностi змiсry i форми.

Щiнним дjIя

С.В. Нестеренко



(мелодекламацiя-дiшIог, декодування етнокультурних MapкepiB, асоцiативнi

|рона, модеJIювання вiрryального дiа-шоry (з лiричним геро€м, автором),

скJIадання блоку запитань (до лiричного героя, автора), синергiя

етнокультурноi iнформацii, шроектування SmartArt, еЙдетичний колаж-

стилiзацiя, оформлення динамiчних ' таблицъ, пошук матерiаrrу

етнокультурного змiсту дJuI iлюстрачii висновкiв власноi (груповоi)

аналiтико-синтезувальноТ роботи, пiдготовка та презентацiя аудiо- вiдеоряду

для унаочнення провiдного мотиву твору), що продумано cкepoвaнi на

позитивIIу динамiку у формуваннi етнокryльтурноТ компетентностi, розвиток

yMiHb аналiзувати цромадянську лiрику.

Позитивним ввФкаемо й т€, що основою дJu{ реалiзацii завданъ

вивчення |ромадянськоТ лiрики стала проектна форма роботио яка Еад€}па

можливiсть дисертантцi розширити спектр видiв самостiйноТ роботи

шкОлярiв, забезпечити мотивацiю до iхньоi самореЕл,лiзацii й водночас

поглибити сприЙняття художнього тексту на piBHi етнокультурних цiнностей.

у третьому роздiлi <<Ефективнiсть моделi експериментальнот

методики) докJIадно презентовано змiст, перебiг та результати

фоРмУвального етаrry експерименту та контрольного зрiзу. Виваженою

бачиться прOграма, скJIадена з низки шкiльних проектiв, викJIикають iHTepec

МеТОДшIнi напраl+овання С.В. Нестеренко щодо вивчення громадянськоi

ЛiРики с)ласних aBTopiB на уроках позаюIасного читанIuI. Засrryговуе

схв€t"леннrl цитува}Iня й ретельний ана-пiз фРаГментiв 1.T HiBcbKlo<

висловлювань i робiт.

.Щоречними е види дiяльностi, якi с iнновацiйними в лiтераryрнiй ocBiTi:

скJIаданн'I партитури твору з проектуванням fi на екраII, пошук i
ВИТJIУIчIаЧен}UI еТноIqFлътурних MapкepiB, добiр асоцiацiЙ, рольовi презентацii

(авТор, лiричний герой), моделюв€lнIuI вiртуального дiалоryо укJIаданн;I

буклетiв на ocHoBi мовноi та лiтераryрознавчоi iнформацiТ, створення

вiЗУального та аудiального ряду за мотивами лiрики, презентацiя творчого

доробку автора поезii (вiрryашьна екскryрсiя) тощо.



Результати педагогiчного експерименту осмисJIювzlлись у комплексi

сформованих компетенцiй: знанневих, yMiHHeBloc, цiннiсних. Такий пiдхiд

дав можливiсть об'сктивно оцiнити piBeHb сформоваrrостi етнокулътурноi

компетентностi, кожен компонент якоi пiдкрiплениЙ цiлъовими завданнrIми,

спрямованими на виrtвJIення ступенrI ,пiдготовки учнiв до аналiзу

цромадянсъкоi лiрики.

Кiлькiснi та якiснi показники результатiв експеримент€tльного навчаншI

та контрольного зрiзу засвiдчують ефективнiсть запропонованоi методики

формування етнокулъryрноi компетентностi в y^lHiB старших класiв,

пiдтверджують, що ii впровадженнrI мае важливе зIIаченнrI дJIя розвитку

читацьких компетенцiй та вltховання засобами лiрики патрiотичних почуттiв

у випускникiв середнiх загапьноосвiтнiх закпадiв УкраТни.

Висновки до кожного з трьох роздiлiв та Тх пiдроздiлiв е логiчними й

аргуI\,Iентованими. Зага-гlьнi висновки вичерпнi, чiтко cTpyкTypoBaHi, повною

мiрою вiдповiдають поставленим у роботi MeTi й завданЕям, послiдовно

пiдсумовують результати дослiдження.

.Щостовiрнiсть та наукова новIIзна здобутих результатiв, повнота ix
викладу в опублiкованих працях

Наукова новизна продумано структурованоi дисертацii С.В. Нестеренко

полягае в тому) що авторкою вперше системно дослiджено проблему

фоРмуваншt етнокультурноi компетентностi yrHiB старшоi школи в процесi

ВИВченнrI громадянськоi лiрики, виrIвлено концептуа;tьний змiст

етнокулътурного пiдходу до анапiзу поезiТ; теоретично обцрунтовано

МеТоДшпIу модель формування етнокультурноТ компетентностi учнiв старшоТ

школи, визначено тематичнi пiдгрупи громадянськоi лiрики та

етноавтентичних лексем (етноrryльтурних MapKepiB), доведено ефективнiсть

застосуванЕя специфiчних навч€tлъних прийомiв; розроблено критерii

сформованостi етнокульryрноi компетентностi в )"rHiB старших класiв на

Уроках украiЪськоi лiтерыryри; експериментЕlльно перевiрено ефективнiсть

запропонованоТ методики.



Поdальшоео рввumку набула теорiя екзистенцl€lJlъно-дtалогiчного

навчання украiЪськоi лiтератури (Г. Токмань).

Конкреmuзовано й dоповнено скJIадники, змiстове наповнення

етнокультурноi компетентностi (В. Улiщенко, I. Щiко).

Практичне значення результатiв дослiЕження бачимо в упровадженнi в

шкiльну практику навчанIuI украiнсъкоТ лiтератури методики формування

етнокультурноi компетентностi, у пiдвищеннi якостi опанування школярами

громадянсъкоi лiрики та засвоеЕня етнокультурних знань i BMiHb. Результати

дослiдженЕrl можуть бути використанi для вдосконz}лення чинних проrрам з

украiнськоТ лiтераryри, у cTBopeHHi с1.,rаснюr шкiльних пiдруrникiв i

посiбникiв.

Вiрогiднiсть висновкiв дослiдження пiдтверджуеться обlрунтованим

добором фiлософських, лiтераryрознавчих, мовознавчих, психологiчних,

методичних джерел; опорою на проаналiзованi результати роботи вчителiв-

словесникiв з рiзнlтх регiонiв УкраiЪи, на данi, що були отриманi пiд час

експериментаJIьного навчання та контрольних зрiзiв; апробацiею здобутих

наукових результатlв.

OcHoBHi положення дослiдженшI вiдображенi в 11 гryблiкацiях: п'яти

статтях у фаховrтх виданнях, однiЙ cTaTTi в iноземному журналi з

вiДповiдними iндексами цитування, трьох статтях в науково-методичЕих

курналах, двох статтях у збiрниках матерiалiв конференцiй. Публiкацii

С.В. Нестеренко за темою дисертацii вiдзнач€lються науковiстю, методичною

новизною, системнiстю.

Автореферат достатньо повно вiдображае змiст i струкryру дисертацii,

fi теоретичнi положення та результати ексшериментаJIьного навчаннrI.

HayKoBi положеннrI, висновки, вiдображенi в авторефератi, повною мiрою

розкритi й обцрунтованi в рукописi дисертацii.

.Щисертаца та автореферат С.В. Нестеренко оформленi за останнiми

вимогами, щс передбаченi для робiт подiбного тиIIу.



Зауваження щодо змiсry дпсертацii

Оцiнюючи в цiлому дисертацiйне дослiдження ilозитивно, висловимо

деякi зауваження:

1. Потребуе пояснення, з якою метою, ана-тtiзуючи програму з

украТнськоi лiтерuryри за редакцiсю М. Жулинського, дисертантка серед

TBopiBo що презеЕтуIоть громадянську лiрику, назива€ поезiю

М. Вiнryановського <<Сеньорито акацiе, добрий вечiр...> (стор. 108)"

2. На нашу думку, доцiльно уточнити застосований дисертанткою

TepMiH <<мiнi-проект>, який мае специфiку шкiлъного проекту з дотриманням

методики Його решiзацiТ: форr"ryлювання тем та визначеннrI тqматичних

цитань, робота в |рупах, творчий результат тощо.

Також слiд уточнити особливостi застосування в шкiльнiй uрактицi

названих в дисертацiТ на стор. 13З методичних црийомiв; (fiоради

вiрryального друга>, (шерехресна та BipycHa вiдеорекJIамD).

З. У TeKcTi дисертацii наявна розбiжнiсть: серед MapкepiB спр4йманнrI

громадянськоi лiрики н€}звано (<ДексдуванIuI пiдтексry (за наявноеli)> (стор.

б8), а обЦрунтуваннrI iT розумiнrrя сформульовано таким чином:

<<Громадянську лiрику ми розумiемо як yMoBITy тематичну групу лiричних

TBopiB, що мiстять виразнi громадянськi, нацiонаrrъЕо-патрiотичнi,

еТНОКУЛьтУрНi, соцiальнi мотиви, не маютъ прихованого змiсту i не

потребують декодуваншI) (стор. 68).

Поданi зауваження та пропозицiТ не ставлять пiд cyMHiB вiрррiднiсть

пРИнЦипових засад дисертацiТ i не впливають I{a загаJIьЕу позитивЕу оцiнку

виконаного дослiдженIu{.

загальнпй висшовок

щисертантка осягнула визначену мету й успiшtло реа4iзувала

поСтав^пенi Завдання, запропонувавши перспективну методичну моделъ

формуваЕнjI етнокультурноi компетентностi 1пrнiв старшоi шксли у процесi



вивченнrI цромадянсъкоi лiрики. HayKoBi напрацювання дисертантки

сприяють пiдвищенню якостi викJIадання украiЪськоТ лiтератури.

,Щисертацiйна робота Нестеренко Свiтлани Ваоилiвни <<ФормуваннrI

етнокультурноТ компетентностi учнiв старшоТ школи у процесi вивчення

громадянськоТ лiрикю> е самостiйним завершеним дослiдженIuIм, яке

вiдповiдас вимогам, що означенi в <Порядку присудженЕя наукових

ступенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

24.07.20|3 року }lb 567 (зi змiнами).

Рецензовану дисертацiйну робоry виконаЕо на належному науково-

методичному piBHi, а його авторка Нестеренко Свiтлана Василiвна заслуговуе

на присудженшI наукового ступешI кандидата педагогiчних наук зi
спецiа-пьностi 13.00.02 * теорiя та методика навчаннrI (украiЪська лiтература).

Офiцiйний опонент - доктор педагогiчних н&ук,

доцент кафедри украiЪс

Полтавського нацiон

унiверситету iMeHi В Л.Л. Нежива

%л\
\ """.чоч

3асвlдчур
Пров.фехlЕоць
rlдлlлу к.др's О, Н, Па.ляннця
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