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РЕЦЕНЗІЯ
доктора педагогічних наук, професора Коляди Наталії Миколаївни 

на дисертацію Підгаєцької Л ін ій  Віталіївни 
«Студентське самоврядування в університетах Канади»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

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 

багатоасгіектної проблеми громадянського виховання, і не лише на 

концептуальному рівні.
Студентське самоврядування як форма управління університетом та
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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.
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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 011113009200). 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,
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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
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«Студентські організації п’яти проаналізованих університетів (Університету 
Торонто, Університету Макгілла, Університету Альберти, Університету

V

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.
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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.
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