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1. Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами відповідних
галузей науки
Формування активної громадянської позиції студентської молоді є одним із 

пріоритетних завдань вищої освіти в нашій країні, адже від її світоглядних 
орієнтирів та громадянської зрілості залежить майбутнє держави. Важливим 
інструментом, який дає змогу залучати студентів до громадського життя на всіх 
рівнях -  місцевому, регіональному та державному -  є студентське самоврядування, 
важливість якого визнається, зокрема, й у вітчизняному законодавстві.

Значний виховний потенціал студентського самоврядування широко 
використовується в розвинених країнах світу, де воно є засобом розвитку лідерських 
рис, набуття досвіду роботи та встановлення зв’язків із майбутніми роботодавцями. 
Однією з країн, що мають тривалу історію і сформовані традиції студентського 
самоврядування, є Канада, університети якої мають розгалужену дієву систему 
залучення студентів до управління університетом та різних видів громадської 
діяльності, що дає їм змогу самореалізовуватися і вносити позитивні зміни у своє 
життя та життя країни.

Оскільки в Україні діяльність структур студентського самоврядування нерідко 
має досить формальний характер, а системна підтримка таких структур з боку ЗВО 
та держави в цілому поки що не сформована, не викликає сумнівів актуальність та 
перспективність порівняльно-педагогічного аналізу функціонування студентського 
самоврядування у канадських та вітчизняних університетах з позицій партнерства 
університету та громади, нормативно-правового забезпечення, залучення студентів 
до громадянської активності та управлінської структури ЗВО заради виявлення 
можливих напрямів впровадження конструктивних ідей канадського досвіду в 
Україні.

Тема дисертації 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).

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації
Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, зазначимо 

такі, що мають вагоме значення для розвитку освіти в Україні: обґрунтовано 
періодизацію розвитку студентського самоврядування в Канаді у другій половині



XX -  на початку XXI століття; охарактеризовано студентські організації 
університетів Канади, їх види, функції і напрями роботи; розкрито засоби й форми 
діяльності студентського самоврядування у партнерстві університету та громади; 
здійснено порівняльний аналіз функціонування студентських організацій в 
університетах Канади й України; розроблено рекомендації щодо використання 
канадського досвіду організації студентського самоврядування в Україні.

3. Нові факти, одержані здобувачем
Дисертація Анни Віталіївни Підгаєцької є комплексним дослідженням, 

більшість положень якого має наукову новизну, зокрема, особистий внесок 
дисертантки у предмет дослідження, полягає в тому, що:

• вперше 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; охарактеризовано нормативно-правове 
забезпечення, функції, напрями функціонування студентського самоврядування в 
Канаді; розкрито роль студентського самоврядування в 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;

• 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.

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у  дисертації
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані Анною 

Віталіївною Підгаєцькою, є аргументованими й достовірними. У роботі переконливо 
обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено його об’єкт, предмет, мету й 
завдання. Достовірність отриманих дослідницею результатів забезпечується 
теоретико-методологічною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, 
використанням комплексу взаємопов’язаних наукових методів, широкою 
апробацією результатів та впровадженням їх у освітню практику закладів вищої 
освіти.

Дисертантка опрацювала широку джерельну базу (468 найменувань, з них 372 
-  англійською мовою), в тому числі: закони та положення, які регулюють створення, 
акредитацію, функціонування, фінансування та звітність студентських самоврядних 
організацій Канади університетського рівня; матеріали періодичних наукових 
видань; матеріали доповідей на міжнародних конференціях; веб-сайти студентських 
організацій університетів Канади. Це дало їй можливість досить комплексно 
висвітлити різні аспекти досліджуваної проблеми, зокрема, обґрунтувати теоретичні



основи дослідження, визначити практичні засади функціонування організацій 
студентського самоврядування в Канаді, здійснити порівняльний аналіз 
функціонування організацій студентського самоврядування в Канаді й Україні.

Результати дослідження є достатньо апробовані на науково-практичних 
конференціях і семінарах різних рівнів та висвітлені в наукових публікаціях 
здобувачки. Не викликає сумнівів належний науковий рівень дисертації, що 
підтверджує володіння нею теорією досліджуваної проблеми і відповідними 
методами наукового пошуку.

5. Значення отриманих автором результатів для науки і практики
Дисертаційна праця Анни Віталіївни Підгаєцької містить нові, раніше не 

захищені наукові положення та обґрунтовані результати, які розв’язують актуальну 
наукову проблему. Матеріали дисертаційного дослідження можуть слугувати 
науковою основою для розроблення нормативних документів щодо студентського 
самоврядування. Вони 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, а 
розроблені практичні рекомендації можуть бути використані при організації роботи 
студентського самоврядування в українських університетах.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України, Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Класичного приватного 
університету.

Особлива цінність роботи полягає в його прогностичному потенціалі, 
зумовленому можливістю здійснення на його основі подальших наукових пошуків у 
галузі педагогіки.

6. Оцінка змісту дисертації та її завершеність
Структура дисертації, яка складається з переліку умовних скорочень, вступу, 

трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 
додатків, є чіткою, логічною, науково-обґрунтованою та відповідає визначеним 
завданням.

Аналіз дисертаційного дослідження Анни Віталіївни Підгаєцької показує, що 
воно є самостійним і науково виваженим, має наукову новизну й теоретичне та 
практичне значення.

У першому розділі здобувачка розкриває теоретичні основи дослідження, а 
саме, аналізує ступінь розробленості проблеми, здійснює поняттєво- 
термінологічний аналіз універсальних та специфічних понять та обґрунтовує



періодизацію розвитку студентського самоврядування в Канаді в другій йол. XX -  
на поч. XXI ст.

Дослідниця аналізує та узагальнює праці вітчизняних і канадських науковців, 
а також зосереджує увагу на канадських документах із регулювання діяльності 
студентських самоврядних організацій, до яких відносяться закони та кодекси на 
рівні держави та окремих провінцій, положення про діяльність та статути 
студентських організацій, які вона вважає більш повним джерелом інформації. 
Заслуговує на схвалення графічне узагальнення канадських документів із проблеми 
нормативно-правового забезпечення студентських самоврядних організацій у 
таблиці 1.2 на с. 39. Про ґрунтовність бібліографічного аналізу свідчить той факт, 
що Анна Віталіївна опрацювала понад 1600 веб-сайтів студентських організацій 
Канади, що відображено в додатку Б.2.

У результаті аналізу поняттєво-категоріального апарату здобувачка виявила й 
обґрунтувала універсальні та специфічні поняття. Комплексним і ґрунтовним 
вважаємо авторське визначення базового поняття дослідження «студентське 
самоврядування», яке вона запропонувала на основі порівняльного аналізу 
лексикографічних джерел.

Зазначимо, що в роботі налічується велика кількість таблиць та рисунків, у 
яких автор узагальнює результати своїх наукових пошуків, зокрема, й тих, які 
стосуються визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, що 
допомагає їх унаочненню та полегшує їх сприйняття та порівняння.

У другому розділі дослідниця розкриває практичні засади функціонування 
організацій студентського самоврядування в Канаді, що пов’язані з
характеристикою студентських організацій та напрямів їхнього функціонування, а 
також з’ясовує роль студентського самоврядування в партнерстві університету та 
громади.

Безперечним здобутком дисертації є аналіз великої кількості студентських 
організацій різних рівнів -  міжнародного, федерального, рівня провінцій та 
університетського, який показує широкий спектр спрямованості студентського руху 
та його вплив і внесок у розвиток держави. Вагомості отриманих результатів додає 
той факт, що для проведення порівняльного аналізу студентських організацій і 
визначення напрямів їхньої діяльності дослідниця обрала 5 університетів, які 
посідають найвищі місця в міжнародних рейтингах університетів, і представляють 
різні провінції в різних частинах країни.

Важливим аспектом дослідження є виокремлення здобувачкою 10-ти 
основних напрямів діяльності студентських організацій університетів Канади, що 
дає змогу простежити інтереси студентів, зокрема, зробити висновок про те, що 
найбільше зацікавлення у студентів викликають організації академічно- 
професійного, етнокультурного, волонтерського, культурно-розважального, 
спортивно-розважального та суспільно-політичного спрямування.

Відповідно до напрямів функціонування, дисертантка визначає основні 
функції студентських організацій -  суспільно-політичну, економічну, партнерську, 
соціалізаційну та інші, що підтверджує важливу роль цих об’єднань у формуванні 
особистісних рис, професійних компетентностей та громадянської свідомості 
студентів, а також у захисті їхніх інтересів, прав і свобод.



Третій розділ присвячений порівняльному аналізу функціонування 
організацій студентського самоврядування в Канаді й Україні. Авторка досліджує 
нормативно-правову базу функціонування студентських організацій в університетах 
Канади й України, ступінь залучення студентів Канади й України до громадянської 
активності, роль студентського самоврядування в управлінні ЗВО в Канаді й 
Україні, дає рекомендації щодо використання канадського досвіду організації 
студентського самоврядування в Україні.

Актуальним видається висновок про те, що нормативно-правове забезпечення, 
яке стосується студентських організацій Канади, є дуже обмеженим, а також про те, 
що у деяких провінціях регулювання студентського самоврядування не завжди 
базується на демократичних засадах, наприклад, в Альберті й Манітобі студентські 
асоціації характеризуються високим рівнем державного контролю та, по суті, 
порушенням свобод членів студентських об’єднань. Щодо України, то тут також 
відсутній спеціалізований закон, який регулював би створення, фінансування й 
діяльність студентських самоврядних організацій, однак багато організаційних 
вказівок та положень містяться в законі України «Про вищу освіту». Також 
доцільним вважаємо порівняння основних законів, які регулюють сферу 
студентського самоврядування в Канаді та Україні, з використанням методу 
контент-аналізу, що дало змогу виявити їхні подібні й відмінні риси, визначити 
переваги й недоліки кожного.

Варто звернути увагу на опитування, проведене в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини за аналогією з дослідженням, 
здійсненим в університеті Британської Колумбії, та порівняння їхніх результатів, які 
хоча й не є репрезентативними в обох країнах, проте дають змогу встановити певні 
паралелі, виявити подібності та відмінності в залученні канадських та українських 
студентів до громадянської активності.

На основі глибокого теоретичного осмислення й узагальнення канадського 
досвіду організації студентського самоврядування дисертантка розробила 
рекомендації щодо його використання в Україні, які стосуються нормативно- 
правового забезпечення; створення та функціонування студентських організацій; 
залучення студентів українських закладів вищої освіти до громадської активності, 
волонтерської діяльності та управління ЗВО; а також розширення функцій органів 
студентського самоврядування в Україні.

7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації
У цілому високо оцінюючи наукове та практичне значення дисертаційної 

праці, висловимо деякі зауваження до змісту та побажання дискусійного характеру:

1. Періодизація розвитку студентського самоврядування в Канаді у другій 
половині XX -  на початку XXI століття, поза сумнівом, є суттєвим внеском у 
розуміння сутності досліджуваної проблеми. Проте дисертантці варто було 
поглибити історико-педагогічний аналіз періодів, виокремлених у авторській 
періодизації, зокрема, більш чітко визначити критерії, наприклад, історичні, 
економічні, політичні, соціальні й інші чинники, масовість, інтенсивність, форми й



методи студентської активності, а також, можливо, виокремити провідні тенденції 
кожного періоду, які також доцільно було відобразити в таблиці 1.16 на с. 70.

2. У другому розділі дисертації здобувачка аналізує велику кількість 
студентських організацій різних рівнів -  міжнародного, федерального, рівня 
провінцій та університетського, -  зосереджуючи увагу на формах, змісті та 
пріоритетах їхньої діяльності, що є безумовним позитивним здобутком роботи. 
Однак, зауважимо, що предметом розгляду також могло б стати визначення 
організаційних підходів до розвитку взаємодії та партнерства між ними, а також 
можливих суперечностей в їхній діяльності, оскільки ці організації представляють 
інтереси різних зацікавлених сторін: наднаціональних структур, держав, провінцій 
Канади, університетів, студентів.

3. Погоджуючись із авторкою, що реалії сьогодення вимагають налагодження 
двосторонніх відносин між громадами й університетами, та підтримуючи її 
рекомендацію про запровадження в Україні аналога канадського Документа про 
позанавчальну діяльність студента (п. 3.4), вважаємо, що в роботі необхідно було 
більш детально розкрити зміст цього документа та його значення для подальшого 
працевлаштування, отримання стипендій, грантів та вступу до програми Р1Ш в 
Канаді.

4. Частина п. 3.3, присвячена історії участі студентського самоврядування в 
управлінні університетом у Канаді (с. 211 -  212), повинна входити до п. 1.3. 
«Періодизація розвитку студентського самоврядування в Канаді у другій половині 
XX -  на початку XXI століття», а частину п. З.З., присвячену законодавчо- 
нормативному забезпеченню участі студентів в управлінні ЗВО в Україні (с. 217 -  
218), варто було внести до п. 3.1. «Аналіз нормативно-правової бази 
функціонування студентських організацій в університетах Канади і України».

5. Розуміння тексту роботи іноді ускладнюється тим, що в деяких його 
частинах використовується занадто багато абревіатур (НФСК, ОКС, ЗОСК, СОМП, 
НОС, ФКС, СОУА, СО, АКСА, СОК, СС тощо).

Проте висловлені зауваження й побажання не знижують загальної високої 
оцінки наукового рівня дисертаційної праці.

8. Повнота викладення результатів в опублікованих працях
Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 35 наукових публікаціях, 

з них: 6 фахових статей, 1 стаття у зарубіжному періодичному виданні, 28 праць 
апробаційного характеру.

9. Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності.
Аналіз дисертації та наукових публікацій Анни Віталіївни Підгаєцької, у яких 

висвітлені основні наукові результати дослідження, не дає підстав припускати, що в 
них мають місце порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація). Зокрема, в разі використання ідей, 
тверджень, відомостей із зовнішніх джерел інформації, в роботі завжди є на них 
посилання, що відповідає нормам законодавства про авторське право й суміжні 
права.



10. Висновок
Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку про те, 

що дослідження Анни Віталіївни Підгаєцької «Студентське самоврядування в 
університетах Канади» є завершеним, самостійним науковим дослідженням, що 
слугує вагомим внеском у розвиток актуального напряму вітчизняної педагогічної 
науки та практики.

З огляду на актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів та їхнє 
практичне значення, дисертація Анни Віталіївни Підгаєцької «Студентське 
самоврядування в університетах Канади» відповідає вимогам наказу 
Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 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 06 березня 2019 р. 
№ 167), а її автор Анна Віталіївна Підгаєцька заслуговує на присудження ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 — освітні, педагогічні науки.
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