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В останні два десятиріччя спостерігається активізація персоналістського 

напряму в історико-педагогічних дослідженнях. В них дається науково обґрунтована 

оцінка педагогічної, освітньої діяльностей окремих персоналій, визначається роль 

кожної поверненої в історію освіти особистості для становлення української 

педагогіки. Педагогічна персоналія, зазначає Ольга Василівна Сухомлинська, 

репрезентує доробок того чи іншого педагога як індивідуального творця, але 

передусім, як представника педагогічної думки певної історичної епохи. Відтак, 

вивчення ідей, поглядів, концепцій визначних культурно-освітніх діячів і педагогів 

минулого збагачує й урізноманітнює наші уявлення про історико-педагогічний 

процес, а відтак сприяє його новому прочитанню, відкриває його нові грані, новий 

зміст, нові цінності досліджень. 

Науковці переважно обирають для дослідження персоналії за певними 

критеріями, а саме: педагогів із яскравим життєвим шляхом та масштабним 

педагогічним доробком; педагогів, котрі працювали в парадигмі національної 

педагогіки; видатних діячів, які очолювали культурно-освітні товариства, 

педагогічні організації тощо. Добираючи персоналії, дослідники віддають перевагу 

тим представникам педагогічної думки минулого, які зробили значний, помітний 

або певний внесок у педагогічну науку, оскільки розгляд та інтерпретація їхньої 

педагогічної спадщини є найбільш репрезентативним засобом моделювання освітніх 

парадигм минулого. 

Відтак, представлене сьогодні дослідження діяльності Марії Грінченко – 

видатного педагога, відомої громадської діячки, письменниці, перекладача, видавця 



та яскравої представниці громадського руху жіноцтва України – сприятиме 

поверненню в історико-педагогічний контекст педагогічних поглядів, переконань та 

ідей активної просвітниці, які, безперечно, відображають характерні тенденції 

розвитку соціуму в межах відповідного часопростору і є, безперечно, актуальним. 

На наш погляд, у роботі логічно обґрунтовано та визначено об’єкт, предмет, 

мету дослідження. Вважаємо, що дисертантом досить вдало обрано методи 

дослідження, це дало йому змогу вивчити, розкрити, узагальнити педагогічну та 

просвітницьку діяльність Марії Грінченко в контексті суспільно-політичних, 

соціокультурних, історико-педагогічних детермінант кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

сформулювати теоретичні узагальнення. 

Дисертація має чітку логічну структуру викладу матеріалу. Беззаперечною, 

швидше абсолютною є наукова новизна і практична значущість пропонованого 

дослідження. Аналіз змісту дисертації дає підстави стверджувати, що автор 

опрацював значний обсяг наукової літератури з філософії, історії, педагогіки, 

мовознавства, однак основою дослідження, і це, безперечно, є цінним, стали праці 

Марії Грінченко, праці її сучасників. На позитивну оцінку заслуговує факт 

опрацювання дисертантом архівних документів (3 архіви, 13 фондів, 136 архівних 

джерел), матеріалів періодичної преси зазначеного періоду, зокрема часописів: 

«Киевская старина», «Літературно-науковий вісник», «Украинская жизнь», 

«Україна», «Вільна українська школа» та ін. 

Виконуючи завдання дослідження, Михайло Васильович у ході 

історіографічного аналізу проблеми у хронологічній послідовності вдало відтворив 

процес розвитку досліджень педагогічної та просвітницької діяльності Марії 

Грінченко у вітчизняній науці, що охоплює умовно три етапи; систематизував 

джерельну базу; з’ясував, що переважна більшість джерел, які стосуються 

педагогічної та просвітницької діяльності Марії Грінченко, є неопублікованими і 

зберігаються в архівних установах України. Наукова інтерпретація наявних праць є 

достатньо виваженою і переконливою, а залучення їх до дослідження надало 

одержаній науковій картині аргументованості й достовірності. 

Дисертант інтерпретував історико-педагогічний матеріал на основі принципу 

історизму, що уможливив здійснення ретроспективного аналізу соціально-



політичних, економічних, ідеологічних, освітньо-культурних подій, їх впливу на 

розвиток системи освіти й виховання в Україні, визначення місця й ролі у цьому 

процесі Марії Грінченко; з’ясування основних чинників, які сприяли формуванню 

педагогічного світогляду вченої (суспільно-політичні; родинні; педагогічні; 

культурно-просвітницькі). 

Схвалення, на нашу думку, заслуговує запропонована й науково аргументована 

Михайлом Васильовичем періодизація педагогічно-просвітницької діяльності Марії 

Грінченко, яку дисертант поділяє на п’ять етапів, кожен з яких обумовлений 

зовнішніми обставинами, географічним чинником, умовами діяльності педагога, 

відрізняється за змістом, формою, характером, але пройнятий широкою просвітньою 

метою, національною спрямованістю. 

Ґрунтовним є здійснений здобувачем аналіз поглядів та ідей Марії Грінченко, 

навчальних та науково-педагогічних праць за авторством педагога, ролі ученого у 

змаганнях за українську мову та школу. 

У контексті сьогодення привертає до себе особливу увагу питання створення 

шкільних підручників, зокрема Марія Грінченко є укладачем та видавцем книг для 

початкової школи «Рідне слово» та «Наша рідна мова». Заслуговує на схвальну 

оцінку аналіз рукописних підручників «Мальована азбучка» та «Рідна нива», 

невиданих з огляду на складні суспільно-політичні умови досліджуваного періоду. 

Підсумовуючи ґрунтовний аналіз цих книг, Михайло Васильович підставно 

резюмує, що підручники Марії Грінченко характеризувалися національним і 

практичним спрямуванням, були найважливішим джерелом знань і національної 

свідомості, внеском у розвиток українського підручникотворення. 

Цінними з педагогічної точки зору є погляди просвітниці на освіту і виховання 

дітей і молоді, думки щодо сімейного виховання, які містяться переважно в 

неопублікованих статтях. Відтак, беззаперечним є внесок Михайла Васильовича 

щодо включення освітньо-виховних ідей діячки до вітчизняної педагогічної думки. 

Заслуговує на увагу третій розділ дослідження, присвячений видавничій 

діяльності та аналізу змісту науково-популярних книжок Марії Грінченко, її внеску 

у популяризацію творчої спадщини Бориса Грінченка. 

Висновки з дослідження (як до розділів, так і загальні) виважені, цілісні, 



комплексно й концентровано виявляють авторську позицію й високий рівень 

узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу, в них чітко простежується 

взаємообумовленість між метою, завданнями дослідження та усім змістом 

дисертації.  

Робота відзначається творчим пошуком, аргументованістю положень, 

доказовістю, новими підходами в оцінці подій і феноменів.  

Варто підкреслити, що результати дисертаційного дослідження адекватно 

відображені у 12публікаціях автора й отримали належну апробацію на міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Своєю чергою, автореферат дисертації відповідає сучасним вимогам щодо 

кандидатських дисертацій, достатньо повно відображає структуру, основні 

положення, результати та висновки дисертаційної роботи й дає цілісне уявлення про 

проведене дослідження. 

Загалом, дисертація М.В. Лашка заслуговує на позитивну оцінку, проте 

вважаємо за доцільне зробити деякі зауваження і висловити окремі побажання: 

1. У дисертації висвітлено роль Марії Грінченко у просвітницькому русі за 

рідномовну школу, українську мову і культуру. На нашу думку, доцільно ширше, 

ґрунтовніше схарактеризувати її участь у роботі Жіночої громади у контексті 

громадівського руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, доцільним є 

застосування рецепції як інструменту історико-педагогічного й порівняльно-

педагогічного дослідження щодо співставлення ідей та практики стосовно 

національної освіти та виховання Марії Грінченко із прогресивними громадськими 

діячками Л. Драгомановою, В. Житецькою, Л. Старицькою-Черняхівською, 

М. Тимченко та ін. 

2. Досліджуваний період – це час пошуку та вироблення норм українського 

правопису. У цьому аспекті дисертант констатував факт участі Марії Грінченко в 

укладанні та виданні «Словаря української мови». Висловлюємо побажання про 

слушність закцентувати увагу на посильній і немаловажливійучасті діячки у процесі 

створення словника, про що свідчать спогади сучасників, рукописні матеріали  



 


