
Відгук  

офіційного опонента 

на дисертацію Леонтьєвої Інни Василівни 

«Спадщина О.В. Лазурського (1874 – 1917) у вимірі вітчизняної 

експериментальної педагогіки»  подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка  та історія педагогіки. 

 

Розвиток українського суспільства на засадах гуманізації та 

демократизації передбачає значні зміни пріоритетів і цінностей в освітньому 

просторі ХХІ століття, у якому реформаційні процеси позначено тенденцією 

до поєднання традицій з інноваціями, до вивчення й узагальнення історико-

педагогічних праць вітчизняних вчених, прогресивних традицій національної 

школи з метою їх творчого використання у моделюванні освітніх 

інфраструктур сьогодення. За таких умов і наукових підходів набуває 

актуальності питання про першоджерела вітчизняної педагогічної науки, 

зокрема й експериментальної педагогіки, яка, за твердженням академіка 

НАПН України О.В. Сухомлинської, «…  завжди є персоніфікована, на ній 

лежить відбиток особистості її носія. Інтерес до педагогічних персоналій 

зростає, і значна частина творчих біографій  уперше стає об’єктом наукової 

рефлексії». 

Свідченням зростання інтересу сучасних науковців до педагогічних 

персоналій, до їх творчої біографії та спадщини є нові монографічні видання, 

підручники, посібники, хрестоматії з історії педагогіки. За останні роки 

з’явилося чимало дисертаційних досліджень, присвячених висвітленню 

педагогічних поглядів і напрямів наукового пошуку, просвітницької 

діяльності відомих сьогодні, забутих за радянських  часів постатей, а саме: 

О. Барвінського, А. Животка, О. Кониського, М. Корфа, С. Русової, 

О. Русова, М. Маккавейського, М. Сумцова та інших.  

Необхідно зазначити, що спадщина багатьох і інших вітчизняних 

вчених, які за різних політичних причин не пошановувалися, є мало 

досліджуваною, навіть можна говорити про те, що їх науково-творчий, 

практичний доробок було вилучено з історико-педагогічного процесу з 

кон’юктурно-політичних причин. 



Отже, конструктивний, науково-об’єктивний розгляд вітчизняного  

педагогічного досвіду, спадщини видатних учених, вчителів, психологів є 

провідним і перспективним напрямом сучасних історико-педагогічних 

досліджень.  

У контексті сказаного наукова значущість і доцільність дослідження 

Леонтьєвої Інни Василівни є незаперечною, адже кожне наукове покоління 

відкриває в минулому нові горизонти розвитку сьогодення та майбутнього. 

Постать Олександра Федоровича Лазурського (1874 – 1917) –  

непересічної особистості, психолога, науковця яскравою сторінкою увійшла  

у вітчизняну науку. Він один із основоположників експериментальної 

психології, автор особливих методів наукового дослідження психіки – 

клінічного спостереження і природного експерименту. У більшості своїх 

праць розглядав питання психології особистості, ним була розроблена перша 

психологія особистості, а також система діагностики і корекції різних типів 

відхилень у процесі психічного розвитку дитини (праця «Класифікація 

особистості» (1922). 

Спадщина психолога була предметом окремих наукових розвідок, 

автори яких характеризували різні аспекти діяльності Олександра 

Федоровича в контексті становлення вітчизняної експериментальної 

педагогіки, зокрема, увага вченими акцентувалася на проблемах психології, 

медицини, юриспруденції. Однак, власне наукова спадщина, діяльність 

О.Ф. Лазурського в контексті педагогіки, історико-педагогічного процесу в 

нашій країні до сьогодні не вивчені. Можливо, саме зараз, коли відійшли в 

минуле різні модифікації  нав’язаного єдинодумства, коли ми повільно, 

важко, але все-таки входимо в смугу соціальної, розумової  й духовної 

зрілості, наступає пора серйозного нового прочитання Олександра 

Лазурського, і втілення в життя його теорії цілісного розвитку особистості. 

Відтак, актуальність запропонованого І.В. Леонтьєвою дисертаційного 

дослідження є незаперечною і безсумнівною. 

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

предмет, мету, завдання дослідження. Зміст, структура, методологічний 



апарат дисертації свідчать про достатній науковий рівень дослідниці, що 

дозволило й виконати роботу, враховуючи основні підходи сучасних 

історико-педагогічних досліджень до проблеми вивчення педагогічної 

персоналії, а також здійснити ґрунтовне, науково-об’єктивне, конструктивне 

вивчення творчої спадщини та напрямів практичної діяльності 

О.Ф. Лазурського в контексті становлення вітчизняної дитячої психології на 

початку ХХ століття.  

Відмічаємо розмаїття форм і методів дослідницької роботи у 

дисертації, присвяченій педагогічній персоналії; підкреслюємо важливість 

введення у даний дискурс розгляду факторів впливу досягнень 

експериментальної психології на навчання та виховання дітей. 

Вважаємо, що структура дисертаційної роботи є логічно продуманою, 

конструкція усіх наявних розділів відрізняється системністю і 

взаємообумовленістю. Дисертація має чітку логічну структуру викладу 

матеріалу.  

Незаперечною перевагою дослідження є той факт, що увага 

дисертантки звернена на досить значний масив історико-педагогічних та 

теоретичних праць філософського, історичного, психологічного, 

педагогічного спрямування, однак, основою дослідження, і це безперечно є 

цінним, стали твори О.Ф. Лазурського, праці педагогів, психологів і вчених, 

фундаторів дитячої психології О.П. Нєчаєва, М.П. Румянцева, В.М. Бехтєрєва 

та інших. 

На позитивну оцінку заслуговує факт опрацювання дисертанткою 

архівних документів, бібліотечних фондів, матеріалів періодичної преси 

зазначеного періоду. 

Методологічна онова дисертації забезпечила належне розкриття усіх 

граней дослідження: аналіз становлення і розвитку психолого-педагогічних 

ідей О. Лазурського в контексті історичної доби (історії розвитку дитячої 

психології); з’ясування впливу наукового доробку як вітчизняних 

(В. Бехтєрєв, М. Румянцев, І. Сікорський), так і зарубіжних вчених (А. Біне, 

Є. Мейман, С. Холл) у галузі експериментальної педагогіки й дитячої 



психології на творчий поступ вченого; виявлення напрямів, форм та методів 

усебічного розвитку особистості дитини; аналіз внеску О. Лазурського у 

розвиток питання цілісного вивчення дитини – як основи організації 

навчально-виховного процесу та обов’язкового запровадження  психолого-

педагогічного супроводу в освітню практику; розгляд та узагальнення 

практичного досвіду О. Лазурського щодо реалізації обгрунтованої ним 

психологічної концепції особистості. 

З цього виступає наукова новизна дисертації: дослідницею вперше на 

основі маловідомих джерел і наукової літератури здійснено комплексний 

аналіз наукових ідей О. Лазурського як одного з фундаторів вітчизняної 

дитячої психології кінця ХІХ – початку ХХ століття; виокремлено й 

обґрунтовано особливості розробленої ним методології психолого-

педагогічних досліджень; розкрито значущість та вплив концепції 

особистості на організацію навчально-виховного процесу в освітніх закладах, 

що сьогодні є надзвичайно актуальною; з’ясовано провідні чинники 

формування світогляду вченого, його наукових переконань; 

охарактеризовано діяльність вчених-послідовників і однодумців 

О. Лазурського.  

І. Леонтьєва чітко визначила і дала характеристику провідним 

чинникам і факторам формування О. Лазурського як науковця, так і 

інноваційного практика, зосередившись на висвітленні його світоглядних 

позицій і наукових переконань, без реконструювання яких не можна уявити 

повну картину його внеску в розвиток вітчизняної дитячої психології та 

експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Дисертантка переконливо обґрунтовує цінність використання  

спадщини вченого-експериментатора в сучасній педагогічній науці як 

вагомого чинника виховання та навчання молодого покоління в умовах 

сьогодення. 

На особливу увагу заслуговує сумлінна праця І. Леонтьєвої з архівними 

джерелами, адже саме завдяки цьому в науковий обіг було введено невідомі 

та маловідомі документи, матеріали публікацій, пов’язаних з науковою та 



практичною діяльністю О. Лазурського, що дало змогу поглибити відомості 

про його життєвий шлях, наукову і експериментальну діяльність та 

конкретизувати її вплив на освітні процеси кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Практичне значення дослідження логічно пов’язане з науковою 

новизною і теоретичною значущістю роботи. Виявлені дослідницею 

матеріали, зміст та висновки дисертації допоможуть поглибити сучасні 

знання про історію розвитку педагогічної думки в Україні другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття в контексті розвитку дитячої психології, вони  

можуть бути використані в навчальному процесі вищих закладів освіти, а 

також при укладанні навчальних посібників з історії розвитку вітчизняної 

освіти і шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття тощо. 

Дисертаційне дослідження завершують змістовні висновки. 

Ми вважаємо, що наукові результати рецензованої дисертації 

полягають передусім у тому, що дослідниця цілісно і ґрунтовно вивчила 

наукові погляди, основні напрями, форми, методи експериментальної роботи 

(природний  експеримент, «метод зірочки» – графічний метод) вченого, як 

основу цілісного вивчення дитини для подальшого успішного навчання та 

виховання. Відтак, ми не  можемо залишити поза увагою копітку працю 

дослідниці, яка зробила переконливу спробу визначити внесок науковця у 

розвиток експериментальної педагогіки другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття, а також обґрунтувати актуальність основних психологічних, 

педагогічних ідей О. Лазурського, перспективи їх використання для розвитку 

сучасної вітчизняної освітньої системи. Стверджуємо, що рецензоване 

дослідження відбулося і має незаперечну наукову цінність та практичну 

значущість. 

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

комплексно й концентровано виявляють рівень узагальнення теоретичного та 

емпіричного матеріалу, в них чітко простежується взаємозалежність між 

метою, завданнями дослідження та усім змістом дисертації. 

Робота відзначається творчим пошуком, аргументованістю положень, 

доказовістю, новими підходами в оцінці її феноменів. 



Автореферат дисертації відповідає сучасним вимогам щодо дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії); достатньо повно відображає структуру, основні 

положення, результати та висновки наукової роботи й дає цілісне уявлення 

про проведене  дослідження.  

Публікації з теми дисертації та її автореферат повністю відбивають 

основний зміст і структуру дослідження, оформленого відповідно вимог до 

такого типу робіт 

Загалом, дисертація І.В. Леонтьєвої заслуговує на позитивну оцінку, 

проте є деякі зауваження й окремі побажання. 

1.  Вважаємо, що запропонована авторкою система термінологічних 

визначень, пов’язаних зі становленням вітчизняної експериментальної 

педагогіки, аналіз базових дефініцій дослідження досить широкі. Водночас 

І.В. Леонтьєва не з акцентувала увагу на тих поняттях, які саме 

характеризують особливості окремих  наукових ідей і публікацій 

О. Лазурського, зокрема таких, як «індивідуальна психологія», «наукова 

характерологія», «характерологічна концепція» та інші. 

2.  У першому розділі «Розвиток вітчизняної експериментальної педагогіки 

наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. як історико-педагогічна 

проблема», аналізуючи праці вчених–фундаторів експериментальних 

психологічних студій, включила, безумовно, і праці зарубіжних вчених. З 

нашої точки зору, робота значно б виграла, якби дисертантка виокремила 

відмінність позицій О. Лазурського від їх поглядів (Штерта, Біне, Гальтона) 

зокрема щодо важливості формування основ наукової теорії індивідуальних 

відмінностей, а не простого обмеження практичними дослідженнями тощо. 

3.  Автор у §2.3. «Експериментальний урок й шкільний експеримент як 

особливі прийоми реалізації О. Лазурським методу природного 

експерименту» досить ґрунтовно розкрила поетапність і технологічність 

роботи О. Лазурського з дітьми в процесі навчальної діяльності (підготовка 

і проведення  експериментальних уроків, опрацювання результатів  

 



 


