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Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини -  Заболотна Оксана Адольфівна.

Відповідно до рішення вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 25 лютого 

2020р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації А. В. Підгаєцької призначено двох рецензентів: 

Білецьку І.О. -  доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та 

практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Коляду Н.М. -  доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, професора 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Дисертаційне дослідження є складником комплексної теми Лабораторії 

педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини «Інноваційний потенціал порівняльно- 

педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний 

реєстраційний номер 011111009200). Тему затверджено вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(протокол № 4 від 25.11.2013) та узгоджено на засіданні Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні (протокол № 6 від 17.06.2014).

Дозвольте коротко ознайомити вас із біографічними даними 

Підгаєцької Анни Віталіївни.

Підгаєцька Анна Віталіївна народилася 29 вересня 1989 року у 

м. Умань, Черкаської області. У 2006 році закінчила Уманську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 3.

Навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини та здобула:



-  з 2006 по 2010 рр. -  базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, 

вчителя англійської мови та зарубіжної літератури;

-  з 2010 по 2011 рр. -  освітній рівень спеціаліста за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». 

Кваліфікація: Вчитель англійської та французької мов та зарубіжної 

літератури»;

Трудова діяльність дисертантки:

З 2011 по 2017 рік -  викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання, факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.

З 2017 року Анна Віталіївна є аспірантом денної форми навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за 

спеціальністю 011 -  освітні, педагогічні науки.

З 2019 року -  нині викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання, факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.

Слово для виголошення основних результатів дослідження надається 

Підгаєцькій Анні Віталіївні.

Підгаєцька А. В.: Високоповажний Олександре Миколайовичу, 

шановні члени кафедри! Дозвольте представити Вашій увазі результати 

дисертаційного дослідження «Студентське самоврядування в 

університетах Канади», актуальність якого зумовлена тим, що виховання 

студентів з активною громадянською позицією є одним із важливих завдань 

вищої освіти в Україні, а студентське самоврядування як форма управління 

університетом та залучення студентів до громадського життя вимагає 

посиленої уваги, оскільки містить значний потенціал для позитивних змін на 

всіх названих рівнях.

Мета дослідження- полягає в тому, щоб охарактеризувати 

нормативно-правове забезпечення, види, функції і напрями роботи



студентського самоврядування у Канаді та на основі порівняльного аналізу 

розробити практичні рекомендації щодо використання конструктивного 

канадського досвіду в Україні.

Зважаючи на те, що основні елементи наукового апарату представлено 

в роботі, дозвольте не зупинятися на них, а перейти безпосередньо до 

викладу результатів виконання завдань дисертаційного дослідження.

1. Унаслідок розв’язання першого завдання (здійснено періодизацію 

розвитку студентського самоврядування в Канаді у другій половині XX -  на 

початку XXI століття) - за допомогою використання ретроспективного 

методу та методу періодизації досліджено історичні події, що визначили 

особливості становлення і розвитку студентського самоврядування в 

університетах Канади: прагматичний (1946-1955), автономний (1955-1981), 

об’єднувальний (1981-1995), цілісний (1995 -  дотепер).

2. Унаслідок виконання другого завдання (Охарактеризовано

студентські організації університетів Канади, їх види, функції і напрями 

роботи). Встановлено, що у канадських університетах функціонують 

міжнародні (81), національні (16) та університетські (1445) студентські 

організації рівня кампусу (81). Виявлено, що міжнародні студентські 

організації переважно спрямовані на цілі глобального розвитку, а саме: 

подолання бідності, голоду, зміцнення здоров’я, здобуття гідної роботи та 

економічне зростання, скорочення нерівності, мир та справедливість. На 

основі аналізу студентських організацій п’яти університетів з різних регіонів 

Канади виокремлено такі напрями їх діяльності: академічно-професійний, 

етнокультурний, волонтерський, самоврядний, спортивно-розважальний, 

оздоровчо-інформативний, релігійний, культурно-розважальний, суспільно- 

політичний і екологічний. Встановлено, що, незважаючи на те, що інтереси 

студентів варіюються залежно від регіону, найбільшу перевагу студенти 

надають об’єднанням академічно-професійного спрямування. Визначено 

основні функції студентського самоврядування в університетах Канади, 

серед яких: суспільнополітична, соціалізаційна, партнерська,



репрезентаційна, комунікативна, економічна, академічна, організаційна, 

волонтерська, розважальна і правозахисна.
V

3. Розв’язавши третє завдання (розкрито засоби і форми діяльності 

студентського самоврядування у партнерстві університету та громади). 

Виявлено, що засобами встановлення і підтримки партнерства є: 

Координаційний центр партнерських зв’язків університету з громадою, який 

скеровує студентів на участь у громадській діяльності; Документ про 

позанавчальну діяльність, що є додатком до диплома, який містить 

інформацію про всі види позанавчальної діяльності з наданням годин і 

описом здобутих компетентностей; працевлаштування студентів у кампусі; 

Асоціація випускників університету; гранти громадського залучення; 

стипендії за громадську активність; онлайн-база даних про позанавчальну 

діяльність студентів. Встановлено, що формами діяльності студентського 

самоврядування у партнерстві університету та громади є: вивчення 

студентами академічної дисципліни «Навчання громадської діяльності»; 

програми співпраці зі школою; проведення Дня громади; Дня громадської 

кухні; громадські проекти та програми; сесії зворотного зв’язку; спільні з 

громадою дослідження або навчальні проекти; міжнародні та національні 

конференції й семінари щодо партнерства між громадою та університетом; 

ярмарки вакансій; дні орієнтації щодо волонтерської роботи і позанавчальної 

діяльності; мітинги та демонстрації. Продемонстровано, як засоби і форми 

позанавчальної діяльності студентського самоврядування у співпраці з 

громадою сприяють підготовці студентів до майбутнього входження на 

ринок праці.

4. Унаслідок розв’язання четвертого завдання (проведено порівняльний 

аналіз функціонування студентських організацій в університетах Канади й 

України). Встановлено, що подібними у нормативно-правовому забезпеченні 

студентського самоврядування в обох країнах є визначені законодавством 

цілі студентського самоврядування. Основні відмінності пов’язані з 

відсутністю контролю та допомоги з боку українського університету у



процесі проведення голосування при створенні студентських самоврядних 

організацій; обов’язковою участю студентів у студентських організаціях у 

Канаді; відсутністю в українському законодавстві моделі, що допомогла б 

студентам офіційно працевлаштуватися у самоврядних студентських 

організаціях, займати посади, що оплачуються, а також здобувати офіційний 

досвід роботи; в Україні непрозорою є система стягування членських внесків 

зі студентів (якщо це є добровільною справою) і фінансова залежність 

студентського самоврядування від власних надходжень університету.

При порівняльному дослідженні громадянської активності виявлено, 

що для обох країн спільним є: низькі показники залучення студентів до 

політичної діяльності (лише 10% канадських і 19% українських студентів); 

значний відсоток студентів, котрі мають нейтральне ставлення до політичної 

ситуації у своїй країні та уряду (45% і 50%); відсутність у студентів 

особистого досвіду політичної діяльності; позитивне ставлення до 

демократичного устрою (55% канадських та 50% українських студентів); 

усвідомлення важливості політичної діяльності (88% канадських і 76% 

українських студентів); погляди на основні риси ідеального уряду 

(справедливість, чесність, компетентність, відповідальність, патріотизм). 

Основні відмінності пов’язані з: більшим відсотком українських студентів, 

що негативно ставляться до уряду країни; активнішою участю українських 

студентів у голосуванні (35% в Україні і 31% у Канаді); більшою обізнаністю 

українських студентів з політичним життям країни (31% і 10%, відповідно); 

більшою схильністю українських студентів до обговорення політики у 

соціальних мережах (10% і 6%); активнішою участю канадських студентів у 

волонтерських програмах (34% і 18%), бойкотах (9% і 0%.), протестах (3% і 

2%). Було встановлено переважання теоретичної і віртуальної громадянської 

активності українських студентів над практичною і реальною активністю 

студентів Канади, що певною мірою обґрунтовується переконаністю значної 

частки українських студентів (34%), у тому, що студентське самоврядування 

не може змінити життя країни на краще.



Виявлено, що українські й канадські студенти залучені до управління 

закладами вищої освіти переважно через участь у вченій раді університету. 

Відмінності пов’язані з: меншим відсотком українських студентів у вченій 

раді (10% проти 16%); нижчим рівнем автономності українського 

студентського самоврядування у розподілі фінансів.

У результаті розв’язання п’ятого завдання (укладено рекомендації 

щодо використання канадського досвіду організації студентського 

самоврядування в Україні). Вони стосуються нормативно-правового 

забезпечення; залучення студентів до громадської і громадянської активності 

та волонтерської діяльності; участі в управлінні ЗВО; розширенню функцій 

органів студентського самоврядування.

Здійснене дослідження не вичерпує всієї повноти наукової проблеми 

діяльності студентського самоврядування в університетах Канади. До 

перспективних напрямів подальших досліджень належать: вивчення 

мотивації студентів до участі в університетських самоврядних структурах, 

засобів розвитку громадянської активності студентів, ролі студентського 

самоврядування в університетах і на підвищення на підвищення якості вищої 

освіти та академічної доброчесності.

Дякую за увагу!

Головуючий: Які будуть запитання до Анни Віталіївни?

Кірдан О. Л. -  доктор педагогічних наук, доцент: Чому для 

здійснення періодизації студентського самоврядування ви обрали період саме 

кінця XX ст.?

Підгаєцька А. В.: Кінець XX ст. пов’язаний із закінченням Другої 

світової війни, поверненням додому солдатів -  учасників війни, значно 

старших і менш терпимих до вимог і правил університету, котрих у великій 

кількості зараховували до ЗВО. У післявоєнний період відновила свою 

діяльність Національна федерація студентів канадських університетів. Вона 

почала більш активно займатись політичною діяльністю. На це вплинув 

також рух за громадянські права у Південній Америці та початок війни у



В’єтнамі, що дало поштовх до боротьби із соціальною нерівністю, расовою 

дискримінацією та несправедливістю.
\

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Ткачук Л. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: На основі 

аналізу студентських організацій 5-ти університетів Канади виокремлено 

види, функції та напрями діяльності студентських об’єднань. За якими 

критеріями обиралися канадські ЗВО?

Підгаєцька А. В.: Для проведення порівняльного аналізу студентських 

організацій і визначення видів, функцій, напрямів їхньої діяльності було 

обрано 5 університетів, що займають найвищі рейтингові місця (зокрема у 

світового рейтингу університетів) і представляють різні провінції -  південь 

(Університет Торонто), захід (Університет Британської Колумбії) та схід 

(Університет Макгілла провінції Квебек та Університет Далхаузі провінції 

Нова Шотландія). Північ Канади представлена в основному коледжами, тому 

нами до уваги не бралася. Натомість північно-західні території представлено 

Університетом Альберти.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Гагарін М. І. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Позанавчальна 

діяльність потребує від студентів багато часу і зусиль. Чим корисна така 

діяльність для подальшого працевлаштування випускників університету?

Підгаєцька А. В.: Така діяльність студентів є безперечно корисною, 

особливо за умови коли позанавчальна діяльність (волонтерська, громадська, 

самоврядна,) враховуватиметься як офіційний досвід роботи (з зазначенням 

годин, місця стажування, здобутих вмінь і навичок). Особливо, коли 

здобутий досвід позанавчальної діяльності враховуватиметься 

роботодавцями при майбутньому працевлаштуванню. Звичайно, для цього 

потрібно внести зміни у законодавство, зокрема у ст.40 Закону України «Про 

вищу освіту».

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Бялик О. В. -  кандидат педагогічних наук, старший викладач: Як



саме студенти у Канаді долучаються до громадських проектів, які для цього 

кроки здійснюють?
\

Підгаєцька А. В.: Спершу студенти реєструються на сайті 

університету, знаходять колонку під назвою «Центр партнерства з громадою» 

(ЦІЙ), де є перелік можливостей, що пропонуються різними громадськими 

організаціями; або ж самостійно заходять на сайт громадського проекту чи 

організації та заповнюють реєстраційну форму. Потім зустрічаються з 

представником ЦіИ /керівником громадської організації для проходження 

співбесіди, для цього студенту можуть стати в нагоді (характеристики від 

викладачів, резюме та довідка про несудимість) та відвідують 

тренінг/майстер-клас/роз’яснення щодо виконання майбутніх обов’язків. 

Долучаються до роботи, запропонованої організацією. Після успішного 

завершення проекту записують отриманий досвід у документ про 

позанавчальну діяльність, відвідують рефлексивні сесії/сесії зворотного 

зв’язку (reflection sessions), на яких перед іншими студентами висловлюють 

свої враження від проекту. Зазвичай такі зібрання організовуються у кінці 

кожного семестру Центром партнерства з громадою.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Савченко Н. В. -  кандидат педагогічних наук, старший викладач: 
На основі яких документів ви здійснювали аналіз нормативно-правової бази 

студентського самоврядування в Канаді та Україні?

Підгаєцька А. В.: Було складно знайти наукову літературу стосовно 

правового регулювання діяльності студентських організацій Канади, 

оскільки це питання не до кінця висвітлене канадськими дослідниками. 

Оскільки в Канаді немає єдиного міністерства освіти, у кожній провінції 

функціонує свій віддій освіти (the Department of Education) або ж своє 

міністерство освіти (Ministry of Education) і, відповідно, є свій міністр освіти 

провінції. Як назви міністерства освіти різняться, так і різниться 

законодавчо-правова база провінцій. У деяких провінціях у законодавчій базі 

взагалі відсутнє правове регулювання діяльності студентських організацій



або ж його можна знайти фрагментарно у законі про вищу освіту. Основне 

порівняння здійснювалось на основі Закону України «Про вищу освіту» 

стаття 40 щодо студентського самоврядування та Закону «Про акредитацію 

та фінансування студентських асоціацій» провінції Квебек.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Пащенко Д.І. -  доктор педагогічних наук, професор: На базі яких 

ЗВО здійснювався порівняльний аналіз громадянської активності студентів 

Канади і України?

Підгаєцька А. В.: Порівняльний аналіз громадянської активності 

студентів Канади і України здійснювався на базі канадського університету 

Британська Колумбія та УДПУ ім. Павла Тичини. Ми вирішили провести 

порівняльне дослідження, схоже до того, що було проведено у 2014 році 

канадською дослідницею Кетрін Брум (Catherine A. Broom), хто є доктором 

філософії, доцентом університету Британської Колумбії, яка також є 

редактором журналу з досліджень громадянської освіти. Ми сконтактували з 

авторкою, щоб заручитися її дозволом щодо проведення подібного 

дослідження в Україні. Канадська дослідниця висловила зацікавлення 

проведенням такого порівняльного дослідження. У 2018 році нами було 

проведено анкетування зі студентами різних факультетів та курсів тієї ж 

вікової категорії (19-28 років) і в тій самій кількості, як і в університеті 

Британської Колумбії (42 студенти). І українські, і канадські студенти 

заповнювали паперову форму анкети, що містила відкриті та закриті питання 

множинного вибору.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Коблик В. О. -  кандидат педагогічних наук, викладач: Чи є різниця 

між поняттями «студентська організація /студентське товариство / 

студентська асоціація/ студентське об’єднання»?

Підгаєцька А. В.: Після проведення порівняльного аналізу англомовних і 

україномовних лексикографічних джерел, ми дійшли висновку, що всі терміни 

студентська «асоціація», «організація», «клуб», «товариство», «об’єднання» є



словами-синонімами, адже усі вони створюються на добровільних засадах людьми, 

котрі мають спільні інтереси, мету й діють відповідно до неї.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Дудник Н.В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Чи виявили ви у 

своїй роботі певні фактори, що впливають на залучення студентів до 

управління ЗВО? Чому деякі студенти є більш активними за інших?

Підгаєцька А. В.: На це впливають особистісні чинники, такі як 

досвідченість, вік, наявність лідерських здібностей та навичок 

міжособистісного спілкування, ентузіазм чи байдужість студентів щодо своєї 

участі в управлінні ЗВО, сформованість індивідуальності і поглядів на життя 

кожного окремого студента. Група факторів впливу довкілля - залежить від 

місцевого економічного розвитку та політичної ситуації. Сюди можна 

віднести і саму атмосферу у студентських самоврядних організаціях. 

Організаційні фактори, наприклад планування розкладу засідань (вченої 

ради) та зустрічей, таким чином, щоб якомога більше студентів могли 

долучитися, не пропускаючи пари.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Безлюдна Н. В, -  кандидат педагогічних наук, доцент: На основі 

якого матеріалу (якої літератури) ви вивчали становлення та розвиток 

студентського самоврядування у Канаді?

Підгаєцька А. В.: Більш повну картину розвитку студентського 

самоврядування у Канаді нам вдалося отримати після опрацювання 

матеріалів доповідей студентів на міжнародних конференціях, зі 

студентських публікацій, виступів студентських представників та очільників 

держави, газетних статей, протоколів, дебатів засідань, брифінгу за участі 

студентів та керівників держави. Становлення та розвиток студентського 

самоврядування у Канаді ми вивчали, спираючись на праці лише канадських 

дослідників, і беручи до уваги такі аспекти: студентські рухи, боротьба 

студентів за масові студентські виплати та скасування плати за навчання;



історія покоління шістдесятників; канадський націоналістичний рух, 

«Кленова Весна» у Квебеку та ін.

Головуючий: Які ще будуть запитання до Анни Віталіївни?

Бойченко В.В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Яким чином 

студентів Канади інформують про різноманітні гранти громадського 

залучення/волонтерські програми/стипендії? Лише у мережі Інтернет чи є 

якійсь інші заходи? Та як заохочують до них долучатися?

Підгаєцька А. В.: Канадські ЗВО на своїх сайтах містять колонку під 

назвою «співпраця з громадою», де студенти можуть знайти інформацію про 

різноманітні гранти/стипендії/програми залучення до громадської діяльності, 

розміщують оголошення про проведення «Дня орієнтації» або «Ярмарки 

вакансій» зазвичай проводять на початку навчального року. На сайті 

студентського самоврядування студенти можуть почитати відгуки про досвід 

інших студентів від участі у програмах, ознайомитися з фото/відео 

матеріалами, подкастами. Або можуть відвідати «рефлексивні сесій», що 

зазвичай організовуються у кінці кожного семестру, де студенти діляться 

своїми враженнями про здобутий досвід залучення до 

громадських/волонтерських програм. Основна мотивація канадських 

студентів -це можливість після успішного завершення проекту записати 

отриманий досвід у документ про позанавчальну діяльність. Цим займаються 

у Канаді Центр партнерства з громадою, створений у певному (ЗВО) або 

відповідальний з адміністрації ЗВО.

Головуючий: Чи є ще запитання? Немає.

Слово надається науковому керівнику, доктору педагогічних наук, 

професору Заболотній Оксані Адольфівні.

Заболотна Оксана Адольфівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри іноземних мов.

Шановний головуючий, шановні рецензенти, шановні члени кафедри, 

шановні присутні!

Здобувачка ступеня доктора філософії виконала наукове дослідження



на тему, актуальність якої пов’язана із важливістю розвитку громадянської 

активності молоді, зокрема, студентів, адже вони покликані внести позитивні
V

зміни в Україну як демократичну державу.

Анна Підгаєцька поєднує у собі найкращі якості науковця і викладача, 

її висока організованість і наполегливість допомогли їй впоратися з 

поставленою метою і науковими завданнями, виявивши широку обізнаність і 

високу ерудицію в галузі історії педагогіки та інших наук. Дисертанка 

сумлінно ставилася до виконання поставлених перед нею завдань, 

продемонструвавши вміння працювати зі значним об’ємом матеріалу, 

систематизувати його і робити відповідні висновки. Авторка дисертаційної 

роботи виявила належний рівень наукової підготовки, відповідальність і 

коректність при аналізі значної кількості наукових джерел. Під час роботи 

вона дотримувалася принципів академічної доброчесності.

Дисертація розв’язує важливу наукову проблему, виконана на 

належному рівні і становить цілісне, завершене наукове дослідження, у 

якому досягнута окреслена мета, реалізовані поставлені завдання. В цілому, 

дисертація А.В. Підгаєцької відповідає встановленим вимогам, заслуговує на 

позитивну оцінку та рекомендується до обговорення на засіданні фахової 

ради.

1. Головуючий: Розпочинаємо обговорення дисертації. До слова 

запрошується рецензент -  доктор педагогічних наук, професор, Коляда 

Наталія Миколаївна.

Коляда Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор:
Шановні члени кафедри, присутні!

Виховання студентів з активною громадянською позицією є одним із 

важливих завдань вищої освіти в Україні. Сучасні тенденції розвитку 

українського суспільства висунули на передній план громадського життя 

проблему громадянськості і як якості суспільства, і як якості особистості. 

Розвиток демократії нерозривно пов’язаний із підвищенням рівня 

громадянськості суспільства загалом, а молоді -  особливо. Проблеми



громадянського виховання молоді завжди знаходяться в центрі уваги 

педагогів, громадських діячів та політиків. Скільки існують держави, стільки 

й суспільство висуває і на свій розсуд вирішує питання мети, змісту, шляхів, 

засобів та методів виховання своїх майбутніх громадян.

Студентська молодь -  це покоління людей, які у своїй більшості 

підтримують процеси формування демократичної незалежної держави, 

відродження України; генерація, що вимагає більш конструктивних і 

динамічних еволюційних кроків щодо розвитку суспільства; покоління 

людей, які бажають вчитися, працювати, власними силами забезпечувати 

своє життя; врешті, генерація людей гарячих, радикально налаштованих, 

які не сприймають будь-яку фальш, нещирість, пусті обіцянки стосовно 

свого сьогодення і майбуття. Тому одне із основних завдань цілісної 

соціальної молодіжної політики полягає у створенні та забезпеченні 

реальних умов для всебічного розвитку кожної молодої людини, 

максимальному її залученні до політичного, соціально-економічного та 

духовного життя суспільства. Завдання педагогічної науки -  актуалізація 

багатоаспектної проблеми громадянського виховання, і не лише на 

концептуальному рівні.

Студентське самоврядування як форма управління університетом та 

залучення студентів до громадського життя на місцевому, регіональному та 

державному рівнях в Україні вимагає посиленої уваги, оскільки містить 

значний потенціал для позитивних змін на всіх названих рівнях. Важливість 

органів студентського самоврядування визнано Законом України «Про вищу 

освіту», у якому передбачено право і можливість студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати 

участь в управлінні закладом вищої освіти і зазначено, що університет сприяє 

та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування.

У руслі зазначеного важливим є звернення автора до проблеми 

Студентське самоврядування в університетах Канади. Оскільки студентське 

самоврядування у розвинених країнах світу є засобом розвитку лідерських



якостей, набуття досвіду роботи та встановлення зв’язків із майбутніми 

роботодавцями. Канадські університети пропонують студентам розгалужену 

дієву систему студентського самоврядування, що сприяє залученню 

студентів до управління університетом і до широкого кола дій у рамках 

громадської діяльності, що дає їм змогу самореалізуватися і внести позитивні 

зміни у власне життя та життя своєї країни.

За словами автора (с. 23 дисертації), Канада є країною, яка має 
успішний досвід участі студентів у житті країни, провінцій та університетів, 
а тому може становити значний дослідницький інтерес щодо функціонування 
студентського самоврядування з позицій партнерства університету та 
громади, нормативно-правового забезпечення, залучення студентів до 
громадянської активності та управлінської структури ЗВО тощо. З огляду на 
це, а також через відсутність цілісного дослідження в означеному напрямі 
актуальність дисертації не викликає сумнівів.

До того ж актуальність теми дослідження підсилюється
багатовимірністю досліджуваного феномену, що потребує ґрунтовного 
вивчення задля репрезентативного його представлення в сучасному

науковому дискурсі та окреслення можливостей творчого використання 
конструктивного канадського досвіду в Україні.

Дисертаційне дослідження є складником комплексної теми Лабораторії 

педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини «Інноваційний потенціал порівняльно- 

педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний 

реєстраційний номер 011Ш009200). Тему дослідження затверджено вченою 

радою університету (протокол № 4 від 25 листопада 2013 року).

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 
вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 
висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 
відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 
завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки.



Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 
її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 
використання обраних методів дослідження.

Авторка поставила перед собою мету -  охарактеризувати нормативно- 
правове забезпечення, види, функції і напрями студентського 
самоврядування у Канаді та на основі порівняльного аналізу розробити 
практичні рекомендації щодо використання конструктивного канадського 
досвіду в Україні.

Відповідно вперше у вітчизняній педагогічній науці охарактеризовано 
функціонування студентського самоврядування у Канаді та на основі 
порівняльного аналізу розроблено практичні рекомендації щодо 
використання конструктивного канадського досвіду в Україні.

Авторкою проведено періодизацію розвитку студентського 
самоврядування в Канаді у другій половині X X - на початку XXI століття 
(1946-1955- прагматичний період; 1955-1981 -  автономний період; 1981— 
1955 -  об’єднувальний період; 1955-і дотепер цілісний період).

У дослідженні охарактеризовано нормативно-правове забезпечення 
(на рівні держави, окремих провінцій та університетів), функції (економічна, 
суспільно-соціалізаційна, волонтерська, репрезентаційна, комунікативна, 
організаційна, політична, партнерська, академічна, розважальна і 
правозахисна), напрями (етнокультурний, академічно-професійний, 
волонтерський, самоврядний, спортивно-розважальний, релігійний, 
культурно-розважальний, оздоровчо-інформативний, суспільно-політичний, 
захисту довкілля) функціонування студентського самоврядування в Канаді; 
розкрито роль студентського самоврядування у партнерстві університету та 
громади; на основі анкетування проведено порівняльний аналіз залучення 
студентів до громадянської активності та залучення студентського 
самоврядування до управлінської структури ЗВО в університетах Канади й 
України.

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати науковою



основою для розроблення нормативних документів щодо студентського 

самоврядування. Матеріали дослідження можуть збагатити зміст навчальних 

дисциплін «Методика соціально-виховної роботи», «Порівняльна 

педагогіка», «Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах», 

«Управління освітніми проектами», «Моделювання освітньої та професійної 

підготовки фахівця», «Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній 

освіті» та ін., застосовуватися в розробці нових і оновленні існуючих 

навчальних програм для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої 

освіти. Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з 

порівняльної педагогіки, для укладення енциклопедичних і довідкових 

видань.

В цілому заслуговує на схвалення ціла низка результатів дослідження. 
Зокрема, результати дослідження, подані у п. 3.2. «Порівняльний аналіз 
залучення студентів Канади й України до громадянської активності», п. 3.3. 
«Порівняльний аналіз участі студентського самоврядування в управлінні 
ЗВО у Канаді й Україні», а також систематизована інформація додатку Б.2 

«Студентські організації п’яти проаналізованих університетів (Університету 
Торонто, Університету Макгілла, Університету Альберти, Університету 
Британської Колумбії, Університету Далхаузі)».

Автором проведена належна робота з упровадження одержаних 
результатів у практику роботи вищих закладів освіти.

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися 
на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні 
результати дослідження достатньо повно висвітлені у наукових працях.

Подана дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість 
дисертантки, її вміння бачити актуальні проблеми професійної освіти, 
готовність розв’язувати їх на достатньому науковому рівні. В цілому 
дисертаційна робота А. В. Підгаєцької за своїм змістом і формою є 
завершеним самостійним дослідженням.



Високо і позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 
дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру:
1. У вступі підсилити актуальність дослідження наукової проблеми 

шляхом підкреслення специфіки студентської молоді як окремої соціально- 
демографічної групи.

2. При обґрунтуванні суперечностей дослідження підкреслити 
можливості студентського самоврядування для реалізації університетської 

автономії.
3. Внести зміни у формулювання окремих підрозділів дисертації.
4. В обґрунтованій автором періодизації розвитку студентського 

самоврядування в Канаді у другій половині XX -  на початку XXI ст. 

(п. 1.3. дисертації) уточнити критерії періодизації.

5. Підсилити критичний підхід автора до аналізу канадського досвіду 

функціонування студентських організацій.

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження.
Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

наукових праць авторки. На основі аналізу змісту публікацій 
А. В. Підгаєцької можна констатувати, що наукові положення, висновки та 
рекомендації, які було отримано в результаті проведеної роботи, у 
друкованих працях викладено достатньо повно.

Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку 
про те, що дисертація Підгаєцької Анни Віталіївни «Студентське 
самоврядування в університетах Канади» є завершеною, самостійно 
виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне 
значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу 
Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р. «Про 
затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а також відповідає 
вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів



України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подане до розгляду 
спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки.

Головуючий: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 
Підгаєцькій Анні Віталіївні.

Підгаецька А. В.: Вельмишановна Наталія Миколаївна! Щиро дякую 

за наукову увагу до нашої роботи та зроблені зауваження, які ми обов’язково 

врахуємо у нашій подальшій роботі.

Головуючий: До слова запрошується рецензент -  доктор педагогічних 

наук, професор Білецька Ірина Олександрівна.

Білецька Ірина Олександрівна -  доктор педагогічних наук, 
професор:

Відкритість сучасного українського суспільства, розширення діапазону 

його спілкування з іншими народами, повернення України на міжнародний 

шлях розвитку світової цивілізації дають можливість національній системі 

освіти збагатитися кращими здобутками навчання та виховання. А одним із 

важливих завдань вищої освіти в Україні є виховання молоді з активною 

громадянською позицією. Тому звернення до досвіду провідних країн світу дає 

змогу науковцям розширити науково-теоретичні підходи щодо усвідомлення 

навчального закладу як демократичної освітньої установи з розгалуженою дієвою 

системою студентського самоврядування, що сприяє залученню студентів до 

управління університетом і до широкого кола дій у рамках громадської 

діяльності, що дає їм змогу самореалізуватися і внести позитивні зміни у 

власне життя та життя своєї країни.

Значний дослідницький інтерес щодо функціонування студентського 

самоврядування з позицій партнерства університету та громади, нормативно- 

правового забезпечення, залучення студентів до громадянської активності та 

управлінської структури ЗВО становить Канада, яка має успішний досвід 

участі студентів у житті країни, провінцій та університетів. Тому



актуальність рецензованої дисертаційної роботи Підгаєцької Анни Віталіївни 

«Студентське самоврядування в університетах Канади» не викликає сумнівів, 

оскільки цілісного порівняльно-педагогічного дослідження, яке узагальнило 

б і систематизувало досвід Канади щодо студентського самоврядування під 

кутом зору його практичної цінності і доцільності використання окремих 

ідей та практичних напрацювань в Україні не проводилось.

Понятійний апарат дисертації в цілому подано коректно. Логічний 

взаємозв’язок простежується між метою та дослідницькими завданнями, 

реалізуючи які дисертантка ґрунтується на теоретико-методологічному 

опрацюванні нормативно-правових документів та новітніх даних 

педагогічної науки.

Змістове наповнення вступу, 3 розділів, висновків до розділів, 

висновків спрямовані на досягнення відповідної мети. Відзначимо, що 

кожний наступний розділ чи підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і 

доповнює його.

Проведена експертиза дослідження показала, що у першому розділі 

дисертації «Теоретико-методологічні засади дослідження» Підгаєцька А. В. 

з’ясувала ступінь розробленості проблеми розвитку студентського 

самоврядування в університетах Канади, проаналізувавши наукові джерела за 

чотирма категоріями, а також розкрила, на нашу думку, аж іноді надто 

детально, сутність ключових універсальних (об’єднання учнів; неформальні 

об’єднання дітей і молоді; молодіжні громадські організації; міжнародна 

спілка студентів; врядування у вищій освіті; активність особистості; 

залучення; громадська/громадянська освіта; громадський/громадянський; 

громадськість/громадянськість; громадянське виховання) та специфічних 

понять (студентські клуби, об’єднання, організації, асоціації, товариства, 

союзи, спілки, студентська рада, студентський альянс та студентська 

федерація), розмаїття дефініцій яких пропонується широким колом 

українських та зарубіжних науковців, які ставлять перед собою різні цілі. 

Дослідницький інтерес становить запропонована та схарактеризована



автором періодизація розвитку студентського самоврядування в Канаді, яка 

охоплює чотири періоди.

З’ясовуючи практичні засади функціонування організацій 

студентського самоврядування в Канаді на базі другого розділу, дисертантка 

здійснила детальну характеристику студентських організацій університетів 

Канади, поділивши їх за рівнем функціонування. Як підкреслює Анна 

Віталіївна, найбільше студентських організацій функціонує на рівні 

університету, оскільки більшість міжнародних, національних організацій і 

організацій рівня провінції мають свої осередки в окремих університетах, до 

яких додаються ще й спільноти, створені студентами саме цих університетів. 

Як позитивне, варто відзначити виокремлені дослідницею 17 напрямів 

діяльності студентських організацій, що дало їй змогу виділити десять 

категорій та проаналізувати їх на прикладі університетів, що представляють 

кожну з провінцій.

Схвальної оцінки заслуговує вивчення ролі студентського 

самоврядування у партнерстві університету та громади, що полягає в 

унікальній співпраці між студентами та членами спільноти, дослідниками, 

практиками, громадськими організаціями, спонсорами та політиками. 

Дисертанткою, на основі опрацювання величезної кількості автентичного 

матеріалу, систематизовано засоби і форми співпраці університету з 

громадою.

У третьому розділі порівняльний аналіз функціонування організацій 

студентського самоврядування в Канаді й Україні дав можливість Анні 

Віталіївні з’ясувати переваги і недоліки правової бази та нормативно- 

правового забезпечення, яке стосується канадських та українських 

студентських організацій. Доказовим є матеріал розділу, який торкається 

особливостей залучення студентів обох країн до громадянської активності, 

виділення спільного і відмінного. Тут варто вітати те, що авторка 

сконтактувала з канадською дослідницею Кетрін Брум, яка у 2014 році 

провела дослідження в університеті Британська Колумбія з метою



визначення переконань та громадянської активності молоді, встановлення 

взаємозв’язків між особистими факторами виховання та оточенням, та 

отримала дозвіл щодо проведення аналогічного дослідження, здійсненого у 

2018 році на базі Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Як показало анкетування студентської молоді в закладах 

обох країн, переважна більшість студентів лише час від часу проявляє свою 

громадянську активність у найбільш традиційних її проявах таких, як участь 

у голосуванні, благодійній діяльності. Загалом молодь цінує засади 

демократії і гадає, що всі громадяни повинні активно долучатися до 

демократичних процесів у державі.

Одним із завдань дослідження, яке поставила перед собою дисертантка 

для досягнення кінцевої мети, було укласти рекомендації щодо використання 

канадського досвіду організації студентського самоврядування в Україні. 

Переконані, що структурування рекомендацій щодо нормативно-правового 

забезпечення; залучення студентів до громадської і громадянської активності 

та волонтерської діяльності; участі в управлінні ЗВО; функцій органів 

студентського самоврядування сприяє більш цільовому донесенню 

позитивних ідей Канади до усіх зацікавлених осіб.

Таким чином, на підставі вивчення дисертаційного дослідження 

Підгаєцької А. В. можна стверджувати, що автор в цілому досягла 

поставленої мети, яка полягає в характеристиці нормативно-правового 

забезпечення, видів, функцій і напрямів роботи студентського 

самоврядування у Канаді.

Вірогідність наукових результатів забезпечується логіко-системним 

аналізом джерел, використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, 

успішним упровадженням результатів дослідження у практику роботи низки 

закладів вищої освіти.

Значення для науки і практики отриманих авторкою результатів 

полягає у тому, що узагальнений канадський досвід студентського 

самоврядування та запропоновані рекомендації сприятимуть подальшому



компаративному вивченню теорії та практики організації студентського 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах.

В цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

отриманих дисертанткою результатів, слід відмітити ряд дискусійних 

положень та зауважень до змісту роботи:

1. Деякої корекції потребує вступ роботи, зокрема не вказані 

напрацювання конкретних науковців у руслі окресленої проблеми. Також 

рекомендуємо доопрацювати завдання, наукову новизну дослідження.

2. У п. 1.2 (с. 62) автор стверджує, що унаслідок поняттєво- 

термінологічного аналізу нею обрано з наявних або запропоновано авторські 

робочі визначення головних понять дослідження, але важко зрозуміти, які 

саме визначення є авторськими. Крім того, сам матеріал параграфу потребує 

більшої стрункості та логіки викладу.

3. Деякі положення роботи носять суто декларативний характер, 

відсутня критична думка автора щодо тих чи інших аспектів досліджуваної 

проблеми.

4. На нашу думку, окремі таблиці і рисунки можна було б винести у 

додатки, оскільки дисертація дещо перенавантажена ними.

5. Висновки до розділів, як на нашу думку, є дещо об’ємними, а 

загальні висновки потребують більшої чіткості та стрункості, зокрема, 

висновок 5.

Проведений аналіз дає підстави зробити загальний висновок, що за 

актуальністю та змістом, сукупністю отриманих результатів, науковою 

новизною, теоретичною і практичною значущістю, достовірністю та 

повнотою висвітлення їх у публікаціях дисертація Підгаєцької А. В. 

«Студентське самоврядування в університетах Канади» може бути 

рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

Головуючий: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 

Підгаєцькій Анні Віталіївні.



Підгаєцька А. В.: Вельмишановна Ірино Олександрівно! Щиро дякую 

за наукову увагу до нашої роботи та зроблені зауваження, які ми обов’язково 

врахуємо у нашій подальшій роботі.

Головуючий: Чи є бажаючі ще виступити? Немає.

Головуючий: Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію 

Підгаєцької Анни Віталіївни на тему: «Студентське самоврядування в 

університетах Канади» до розгляду захисту в разовій спеціалізованій вченій 

раді.

Ця пропозиція ставиться на голосування. Голосують члени кафедри. 

Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався?

Результати голосування: «за» -  17, «проти» -  0, «утримались» -  0.

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Підгаєцької Анни Віталіївни зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки 

рекомендувати дисертаційне дослідження Підгаєцької Анни Віталіївни на 

тему: «Студентське самоврядування в університетах Канади» до розгляду 

в експертній комісії спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до 

захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 

-  освітні, педагогічні науки.



висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

• ••• результатів дисертації

Дисертація Підгаєцької Анни Віталіївни на тему: «Студентське 

самоврядування в університетах Канади» є самостійним науковим 

дослідженням і відповідає вимогам до написання дисертацій, які подаються 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -  

освітні, педагогічні науки. Дисертаційне дослідження є складником 

комплексної теми Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Інноваційний 

потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в 

Україні» (державний реєстраційний номер 011Ш009200). Тему затверджено 

вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (протокол № 4 від 25.11.2013) та узгоджено на засіданні 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 17.06.2014).

-  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше цілісно охарактеризовано функціонування студентського 

самоврядування у Канаді та на основі порівняльного аналізу розроблено 

практичні рекомендації щодо використання конструктивного канадського 

досвіду в Україні; проведено періодизацію розвитку студентського 

самоврядування в Канаді у другій половині X X - на початку XXI століття 

(1946-1955- прагматичний період; 1955-1981 -  автономний період; 1981— 

1955 -  об’єднувальний період; 1955- і дотепер цілісний період); 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення (на рівні держави, 

окремих провінцій та університетів), функції (економічна, суспільно- 

соціалізаційна, волонтерська, репрезентаційна, комунікативна, організаційна, 

політична, партнерська, академічна, розважальна і правозахисна), напрями 

(етнокультурний, академічно-професійний, волонтерський, самоврядний,



спортивно-розважальний, релігійний, культурно-розважальний, оздоровчо- 

інформативний, суспільно-політичний, захисту довкілля) функціонування 

студентського самоврядування в Канаді; розкрито роль студентського 

самоврядування у партнерстві університету та громади; на основні 

анкетування проведено порівняльний аналіз залучення студентів до 

громадянської активності та залучення студентського самоврядування до 

управлінської структури ЗВО в університетах Канади й України; укладено 

рекомендації щодо використання канадського досвіду організації 

студентського самоврядування в Україні;

-  удосконалено наукові уявлення про стан розробленості проблеми; про 

елементи поняттєво-категоріального апарату;

-  уведено до наукового обігу маловідомі та невідомі документи, що 

дають можливість розширити знання про функціонування студентського 

самоврядування в Канаді.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати науковою 

основою для розроблення нормативних документів щодо студентського 

самоврядування. Матеріали дослідження можуть збагатити зміст навчальних 

дисциплін «Методика соціально-виховної роботи», «Порівняльна 

педагогіка», «Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах», 

«Управління освітніми проектами», «Моделювання освітньої та професійної 

підготовки фахівця», «Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній 

освіті» та ін., застосовуватися в розробці нових і оновленні існуючих 

навчальних програм для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої 

освіти. Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з 

порівняльної педагогіки, для укладення енциклопедичних і довідкових 

видань.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка



№ 862/01 від 20.05.20р.), Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України (довідка № 163 від 16.03.2020), Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 1023 від 17.03.2020 р.), Класичного приватного університету (довідка 

№309 від 24.03.2020 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

було висвітлено у виступах на конференціях і семінарах різного рівня, а саме:

Міжнародній- «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, 

сьогодення, перспективи» (Умань, 2013), «Основні напрямки підготовки 

сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції» (Умань, 2014), «Сучасна 

іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали» 

(Умань, 2014), «Культура и образование: диалог времени» (Бухара, 

Узбекистан, 2015), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та 

національний виміри змін» (Суми, 2015), «Сучасна іншомовна освіта в 

Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 2015), «Молодіжна політика: 

проблеми та перспективи» (Дрогобич, 2016), «Трансформації в українській 

освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» (Умань, 2017), 

«Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» 

(Львів, 2017), «Теорія і практика розвитку наукових знань» (Київ, 2017), 

«Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» 

(Каунас, Литва, 2018), «Конкурентоспроможність вищої освіти України в 

умовах інформаційного суспільства» (Чернігів, 2018), «Освіта і наука у 

мінливому світі» (Дніпро, 2019), «Інновації в сучасній освіті: український та 

світовий контекст» (Умань, 2019), «Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта -  2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах 

глобалізації» (Київ, 2019), «Імплементація європейських стандартів в 

українські освітні дослідження» (Київ-Дрогобич, 2019), 

«Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного 

суспільства» (Чернігів, 2019), «Педагогіка та психологія: сучасний стан



розвитку наукових досліджень та перспективи» (Запоріжжя, 2019), 

«Dynamics of the development of world science» (Ванкувер, Канада, 2019);

Всеукраїнській -  «Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті 

інноваційного розвитку освіти XXI століття» (Суми, 2013); науково- 

практичному семінарі- «Педагогічна компаративістика- 2015: 

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (Київ, 2015); 

міжнародному дискусійному форумі -  «Мова, освіта, культура: античні 

цінності -  сучасне застосування» (Умань, 2016); на засіданнях кафедр 

англійської мови та методики її навчання, педагогіки та освітнього 

менеджменту, звітних наукових конференціях Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (2013-2019 рр.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

35 наукових публікаціях, з них: 6 фахових статей відображають основний 

результат роботи, 1 стаття -  у зарубіжному періодичному виданні, 28 -  

апробаційного характеру.

Відомості про повноту відображення результатів дослідження в 

публікаціях. З теми дослідження є достатня кількість публікацій, а дисертація 

відображає основний зміст виконаного дослідження.
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Рекомендація дисертації до захисту з урахуванням наукової 
зрілості пошукувана. Дисертація Підгаєцької Анни Віталіївни є 

підтвердженням того, що її авторка оволоділа теорією та методикою 

наукового пошуку та проявила себе вмілим дослідником.

Дисертаційна робота Підгаєцької Анни Віталіївни «Студентське 

самоврядування в університетах Канади» відповідає вимогам наказу 

Міністерства освіти і науки № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9- 

18 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167).

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

рекомендує завершене самостійне дослідження Підгаєцької Анни Віталіївни 

на тему: «Студентське самоврядування в університетах Канади» до

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

Ухвалили: за результатами голосування («за» -  17 , «проти» -  немає, 

«утримались» -  немає), рекомендувати дисертаційне дослідження 

Підгаєцької Анни Віталіївни «Студентське самоврядування в університетах 

Канади» до захисту у разовій спеціалізованій раді на здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.
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