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Актуальність обраної теми
Як мегатенденцію останньої чверті століття переважна більшість вітчизняних 

і зарубіжних дослідників та експертів виділяють інтенсивний розвиток і 
вдосконалення системи освіти. Провідну роль у цьому процесі відіграє вища освіта, 
яка найбільшою мірою відповідає якісним змінам соціально-економічних відносин у 
сучасному світі, переходу від індустріального до інформаційного суспільства, 
потребам технологій, техніки і науки.

Створення ефективних освітніх систем, постійне збільшення їх кількісних і 
підвищення якісних параметрів є найважливішою умовою стабільності розвитку 
багатьох держав.

Очевидно, що вирішення поставлених перед нашою країною завдань 
інтеграції в ринкову економіку, досягнення високого рівня життя з усіх аспектів 
життєдіяльності суспільства неможливе без створення адекватної освітньої системи, 
що відповідає світовим стандартам. Освіта і заснований на ній розвиток 
інтелектуального, культурного та професійного потенціалу суспільства -  умова 
виживання і конкурентоспроможності будь-якої держави.

Реформування системи освіти, що відбувається з кінця XX -  початку XXI 
століття в багатьох країнах світу, пов'язано насамперед з декларацією автономії і 
самовизначення вищих навчальних закладів. Традиційні форми державного 
контролю стають нездатні до динамічних змін у змісті і формах освіти, ставлячи під 
сумнів необхідність такого контролю. Недержавний сектор національних освітніх 
систем, що не обтяжує бюджет держав, тим більше не бачить необхідності у 
втручанні в свою діяльність.

Усе це детермінує пошук і створення більш ефективних форм контролю за 
витрачанням коштів у державних навчальних закладах та забезпеченням прав 
громадян на здобуття якісної освіти.
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He випадково сьогодні робиться багато спроб знайти готову систему 
управління освітою. Прагнучи уберегти себе від повторення помилок, національні 
системи освіти звертаються до процедури акредитації як універсального механізму 
підвищення самоконтролю освітніх установ.

В останні роки практично у всіх системах вищої освіти європейських країн 
спостерігається процес реформування органів управління, суть якого зводиться до 
питань: в яких рамках допустимий контроль; які оптимальні способи його реалізації; 
які необхідні законодавчі та структурні зміни; які очікувані результати?

Сьогодні в різних країнах спостерігається як надання більшої автономії 
університетам у континентальній європейській системі вищої освіти, так і більш 
інтенсивне втручання держави в британській і американській системах.

Але системи вищої освіти обох типів -  централізованого та 
децентралізованого -  мають переваги і недоліки. Не можна сказати, що система 
якогось певного типу безумовно краща. Вибір залежить від поставлених перед 
системою вищої освіти цілей.

Основною причиною перегляду традиційних форм управління є поява 
приватного сектору у вищій освіті та альтернативних форм державного утворення в 
країнах Східної Європи (в т. ч. і в Україні) після зміни в них політичної та 
економічної ситуації.

Розглядаючи процедуру акредитації як механізм управління, багато країн 
покладають великі надії на те, що акредитація зможе виявити слабкі місця в 
підготовці фахівців, намітити шляхи подальшого вдосконалення і розвитку освітніх 
установ, але головне -  забезпечити високий рівень освіти в умовах стихійно 
створених ринкових відносин.

Сучасна акредитаційна система України потребує систематичного та 
комплексного реформування. Окрім реформ, які поступово імплементуються в 
освітню сферу, є нагальна потреба у фахівцях, спроможних втілювати сучасні 
реформаторські настрої. Адже прописаний Закон «Про вищу освіту» потребує 
реалізації на місцях — починаючи з ректорів, закінчуючи студентами та 
роботодавцями. Лише спільна робота задля підвищення якості вітчизняної системи 
освіти в подальшому дасть помітні результати та стане поштовхом до підвищення 
престижності України на ринку праці.

З огляду на це, а також через відсутність цілісного історико-педагогічного 
дослідження щодо означеної проблеми у визначених хронологічних межах 
актуальність рецензованої дисертації не викликає сумнівів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації

Належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджується результатами 
дослідження, здійсненого дисертантом, і в цілому не викликає сумніву.

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
додатків та списку використаних джерел.

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів сприяло застосування 
відповідного наукового інструментарію, який складається з вдало підібраних 
автором методів наукового пізнання: аналіз, синтез, аргументація; історико-



груктурний аналіз, класифікація; діахронічний аналіз, порівняння, конкретизація; 
татез, дедукція, екстраполяція; узагальнення, прогнозування. Вибір методів 
зслідження зумовлений метою й відповідає поставленим перед дисертантом 
івданням, що дає змогу здійснити комплексний аналіз предмета дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 
іерш е на основі історико-структурного дослідження визначено критерії 
зріодизації розвитку системи акредитації у вищій освіті України в кінці XX -  на 
очатку XXI ст. (хронологічний, предметно-змістовий, територіальний критерії) та 
дповідно до них установлено періоди; виявлено та обґрунтовано тенденції 
ззвитку системи акредитації в контексті процесів модернізації вітчизняної вищої 
звіти; визначено особливості розвитку системи акредитації України відповідно до 
^зробленої періодизації.

Серед позитивного відзначаємо проведений дисертанткою ретроспективний 
заліз формування нормативно-правової бази з питань акредитації у вищій освіті 
країни, що відображає динаміку розвитку системи акредитації.

Змістовними є розглянуті в Додатку В та проаналізовані у підрозділі 1.2. 
«значення поняття «акредитація» у глосаріях провідних агенцій з акредитації у 
]зері вищої освіти. Відповідно до них авторка подає свою інтерпретацію означеної 
зфініції -  процес підтвердження ефективності та якості результатів освітньої 
яльності вищих навчальних закладів та їх відповідності вимогам суспільства і 
андартам вищої освіти.

Заслуговує на увагу проведений порівняльний аналіз документів 
фопейських акредитаційних агенцій та агенцій СІЛА, Канади, Австралії, що дав 
ю гу поглибити й конкретизувати відомості про розвиток системи акредитації та 
зрспективи впровадження позитивного досвіду щодо удосконалення системи 
средитації як складової системи забезпечення якості вищ ої освіти України. Варто 
ізначити, що авторка демонструє високий рівень компетентності з досліджуваної 
зоблеми та висловлює критичні погляди щодо особливостей розвитку системи 
спедитації в Україні.

Достовірність представленого матеріалу підтверджується фактологічною 
їсиченістю змісту дисертаційного дослідження, побудованого на потужній 
керельній базі, яку становлять:

-  збірники наукових праць, матеріали, викладені у провідних вітчизняних 
і закордонних періодичних виданнях, матеріали міжнародних та вітчизняних 
іуково-практичних конференцій («Вища школа», «Освіта України», «Освіта», 
Зища освіта України», «Педагогіка і психологія», «Педагогіка і психологія 
зофесійної освіти», «Проблеми освіти», «Аккредитация в образовании» (Росія), 
ntellectual Archive» (Канада) та ін.);

-  матеріали авторитетних світових організацій з акредитації та 
зніторингу якості освіти (Європейська Асоціація Університетів (EUA), 
ccreditation Board for Engineering and Technology (ABET -  СШ А), Quality Assurance 
gency (QAA -  Великобританія), Engineers Australia (EA -  Австралія), Council for 
igher Education Accreditation (CHEA -  СШ А), Канадська рада з акредитації 
женерних програм (Canadian Engineering Accreditation Board, CEAB),



Akkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 
ier Naturwissenschaften und der M athematik e.V.) (ASIIN -  ФРН) та ін.);

нормативно-правові документи, у тому числі архівні (матеріали колегій 
Міністерства освіти і науки, протоколи засідань акредитаційної комісії, листи і 
гакази МОН).

У дисертаційному дослідженні автор розкриває актуалізацію міжнародного 
досвіду формування систем забезпечення якості та акредитації у вищій освіті, що 
дасть можливість впроваджувати перспективний досвід інших країн.

Високий ступінь обгрунтованості й аргументованість рекомендацій щодо 
вдосконалення національної системи акредитації у вищій освіті України 
демонструють практичну значимість одержаних результатів дослідження.

М атеріали, основні положення й висновки дисертації можуть бути 
використані для подальших історико-педагогічних досліджень, удосконалення 
{місту акредитаційних процесів, підготовки наукових конференцій і семінарів з 
титань розвитку системи забезпечення якості вищої освіти, тренінгів для підготовки 
жспертів щодо акредитації, для удосконалення змісту курсів з педагогіки вищої 
пколи, правознавства, історії України у вищих навчальних закладах.

Про практичну значимість дослідження свідчать здобутки дисертантки: 
іідготовка навчально-методичного посібника «Акредитація від А до Я .  Глосарій з 
ікредитації», що рекомендований для студентів, які навчаються за спеціальністю 
(Педагогіка вищої школи», та фахівцям з питань акредитації; створення 
нтерактивної платформи для проведення акредитації на Інтернет-порталі 
Національного гірничого університету. Це свідчить про високий рівень 
сомпетентності з окресленої проблеми.

У цілому, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 
дисертанткою результатів, слід відмітити ряд дискусійних положень та зауважень до 
{місту роботи, а також висловити окремі побажання:

-  проведений аналіз інформаційних джерел у підрозділі 1.1. має 
{дебільшого описовий характер та потребує власних узагальнень автора щодо 
троблем якості вищ ої освіти та її оцінювання у вітчизняних і зарубіжних 
юслідженнях;

-  дисертантка ввела у науковий обіг 43 архівні документи (інформаційно- 
іналітичні матеріали з питань акредитації та якості вищої освіти центральних 
виконавчих органів України), однак у розділі 1.2. не розкрито їх значимість для 
дослідження;

-  рисунки, які містяться в тексті, не завжди відповідають його змісту. Так, 
эис. 1.3. «Блок-схема характеристик акредитації» на стор. 56 не відповідає 
гекстовому наповненню роботи. Доцільно описати його значимість у викладеному 
сонтексті;

-  заслуговує на увагу методика дослідження розвитку системи акредитації 
і сфері вищої освіти України. У п. 2.1. та в авторефераті на стор. 8 розкрито 
їначення лише системного підходу дослідження, однак, на наш погляд, варто 
жарактеризувати вплив всіх методологічних підходів, які використано у процесі 
дослідження (інституціональний, аксіологічний, комплекс теоретичних ідей) задля 
доказовості їх ефективності у процесі дослідження.



Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій
Вірогідність сформульованих автором наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації не викликає сумніву, оскільки вони цілком адекватні меті 
га конкретним завданням дослідження, досягнуті завдяки якісному аналізу 
джерельної бази (630 найменувань, із них 170 -  іноземними мовами та 43 архівні 
документи).

Найбільш суттєві наукові та практичні здобутки, одержані здобувачем, 
викладено у висновках до розділів та загальних висновках, які відповідають 
найважливішим положенням рецензованого дослідження та поставленій меті.

Результати дисертаційного дослідження апробовані на 17 міжнародних та 
всеукраїнських конференціях.

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки 
рекомендації дисертаційного дослідження Свіжевської С. А. достатньо 

збґрунтовані і достовірні.
Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях
Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням дисертації, а

17 одноосібних публікацій автора (7 статей у наукових фахових виданнях, З
тублікації у закордонних виданнях, 2 статті у наукометричних базах (РІНІ І), 4 статті 
і збірниках матеріалів конференцій та навчально-методичний посібник
рекомендований М іністерством освіти і науки, молоді та спорту України)) з 
достатньою повнотою відображають основні положення й висновки дисертації та 
ділком відповідають встановленим вимогам.

Дисертантка показала самостійність та виваженість свого дослідницького 
ш слення, засвідчила вміння робити ґрунтовні наукові узагальнення, шукати 
зригінальне розв’язання проблем реформування вітчизняної системи вищої освіти.

Обсяг і зміст дисертації показують, що робота є самостійним дослідженням, 
зиконаним на високому науковому рівні, і свідчать про професійну зрілість автора.

Разом з тим, ми вважаємо, що у п. 3.3 «Рекомендації щодо удосконалення 
«аціональної системи акредитації у вищій освіті» слід було б конкретизувати 
зезультати дослідження із вказівкою конкретних виконавців.

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження 
тукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
півробітника»

Дисертаційна робота Свіжевської Світлани Андріївни «Розвиток системи 
ікредитації у вищій освіті України (кінець XX -  початок XXI ст.)» є завершеною, 
іамостійно виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне й прикладне 
ліачення для загальної педагогіки та історії педагогіки. На підставі виконаних 
досліджень і розробок автор здійснила комплексне вирішення важливого наукового 
;авдання з виявлення та обґрунтування тенденцій та особливостей розвитку системи 
ікредитації у вищій освіті України в кінці XX -  на початку XXI ст., визначення 
іапрямів та рекомендацій щодо подальшого удосконалення акредитаційних 
іроцесів для забезпечення і визнання якості вітчизняної вищ ої освіти.
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Дисертаційна робота «Розвиток системи акредитації у вищій освіті України 
(кінець XX -  початок XXI ст.)» заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника» (пп. 9, 11, 12 і 13), затвердженого Постановою Кабінету 
М іністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  Свіжевська Світлана 
Андріївна -  заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки.

Офіційний опонент -  
кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса.П ш ш енка Сінельнікова Н. О.
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