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зі спеціальності: 011— освітні, педагогічні науки

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 напращовань 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.
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