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На підставі вивчення рукопису дисертації С віж евської С.А. та праць,
опублікованих за темою

проведеного нею дослідж ення, були зроблені

*

наведені ниж че висновки щ одо актуальності обраної теми, обґрунтованості
наукових полож ень, висновків і рекомендацій, сф орм ульованих здобувачем,
їх достовірність і новизну, повноту висвітлення результатів у публікаціях,
відповідність

вимогам

«П орядку

присудж ення

наукових

ступенів

і

присвоєння вченого звання старш ого наукового співробітника»
А ктуальність обраної геми визначається пріоритетним и напрямами
реф ормування освіти в Україні. За новим Законом У країни «Про вищу
освіту» забезпечення якості вищ ої освіти зазнає суттєвих трансформацій.
Вибудовується

цілісна

система,

яку

представляю ть

три

взаєм озв’язані

В Х N оМЬ; cm ?[щ

складові:

внутріш нє

забезпечення

якості

освітньої

діяльності

вищ их

навчальних закладів, зовніш нє забезпечення якості освітньої діяльності
вищ их

навчальних

закладів,

діяльність

Н аціонального

агентства

із

забезпечення якості вищ ої освіти. Створенню цієї системи передував хоча й
відносно короткий, проте динамічний процес започаткування та розвитку
акредитації
оптим альних

у

вищ ій
варіантів

освіті

У країни,

контролю

та

який

супроводж ували

оціню вання

спромож ності

пошуки
ВНЗ

у

відповідності з держ авним и вимогами надавати якісну вищ у освіту особам,
котрі навчаю ться.
Н аразі набуваю ть актуальності педагогічні дослідж ення з вивчення
вітчизняного досвіду,

його

порівняння

із усталеним

в Європейському

просторі вищ ої освіти забезпеченням якості вищ ої освіти.
В имоги, що пред'являю ться до якості вищ ої освіти як основи науковотехнічного

потенціалу,

соціальної

динаміки

та

сталого

економічного

зростання в країні, зумовлю ю ть нагальну потребу у проведенні досліджень,
спрямованих на виявлення та обґрунтування тенденцій й особливостей
розвитку систем и акредитації у вищ ій освіті У країни в кінці XX - на початку
XXI ст. Щ об м одернізувати систему забезпечення якості

вищ ої освіти і

потрібні дослідж ення на кш талт рецензованого.
З огляду
предметом

яких

на це, а також
була

б

через

система

відсутність

акредитації

цілісних досліджень,

вищ ої

освіти

України,

дослідження С.А. С віж евської перебуває на часі. Відтак, актуальність цього
дослідження незаперечна, його можна трактувати як відповідь педагогічної
науки на соціальне замовлення щодо підвищ ення якості вітчизняної вищої
освіти в умовах інтеграції України в європейський і світовий освітній простір
й на р о зв’язання наявних суперечностей у цьому процесі.
П роте баж ано було б уваж ніш е віднесись до формулю вання другої
суперечності, оскільки відсутність чогось (у формулю ванні дисертантки науково

обґрунтованої

системи

порівняльних

критеріїв

і

методології

оціню вання якості вищ ої освіти) не несе в собі суперечності по віднош енню
до забезпечення якості вищ ої освіти.
С тупінь

обґрунтованості

наукових

полож ень,

висновків

і

реком ендацій, сф орм ульованих у дисертації. У дослідж енні аргументовано
представлено обґрунтування періодизації розвитку системи акредитації у
вищ ій освіті У країни в кінці XX - на початку XXI ст., схарактеризовано
особливості

розвитку

системи

акредитації,

сф ормульовано

наукові

положення щ одо розвитку її в Україні. Висновки в кінці розділів стисло
відображ аю ть

основне

у

їх

змісті.

На

високому

рівні

теоретичного

узагальнення та з опорою на порівняльний аналіз вітчизняної і зарубіж ної
норм ативно-правової

бази,

української

та

зарубіж ної

практики

сформ ульовано теоретико-м етодичні засади акредитації.
О бґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована
вступом, трьом а розділам и, висновками до розділів, загальними висновками
та

списком

використаних

дисертаційних

д о с л ід ж е н ь

джерел,
на

рукопис

здобуття

відповідає

наукового

вимогам

ступеня

до

кандидата

педагогічних наук.
П редставлений
логічно

узгодж ений

у

Вступі

науково-понятійний

й

відзначається

коректністю

апарат

дослідження

формулю вань.

Зміст

основної частини повністю розкриває хід р о зв ’язання поставлених завдань й
одержані результати та зроблені на їх підставі висновки.
С ф орм ульовані та розкриті в рукописі реком ендації різнопланові і
багатовекторні, оскільки всебічно охоплю ю ть дослідж уване явищ е і маю ть
різний ступінь узагальнення. Однак дослідж ення лиш е б виграло, якби автор
більш е

уваги

приділила

розкриттю

взаєм озв’язку

акредитації

з

ліцензуванням, а також діяльності фахових рад з ліцензування та акредитації.
Н аукові

полож ення

та

висновки

в

рецензованій

дисертації

сф ормульовані на підставі порівняльного аналізу ш ирокої дж ерельної бази.
Д ослідж ення ім понує тим, що його автор робить висновки на основі
всебічного аналізу різних аспектів дослідж уваного феномена, а одержані

результати маю ть

ш ироке впровадження, на самому високому рівні, маємо

на увазі М іністерство освіти і науки У країни, про що свідчать довідки про
впровадж ення.
В ідзначаю чи
дослідж ення,

чіткість

та

висловлю ємо

виваженість

міркування,

що

змісту

загальної

описані

у

методики

підрозділі

2.3

принципи, з дотрим анням яких проведено науковий аналіз, варто було
розкрити у підрозділі 2.1.
Д остовірн ість

і

новизна

наукових

полож ень,

висновків

і

реком ендацій. В исокий ступінь достовірності теоретичних полож ень та
практичних результатів дисертаційного дослідж ення С віж евської
викликаю ть
висновки

сумнівів.
і

Й ого

реком ендації,

достовірність

забезпечили

новизна

представлені

завдячена

також

наукових

дисертанткою
комплексном у

в

С.А. не
положень,

роботі.

їх

використанню

взаєм опов’язаних дослідницьких методів, всебічном у аналізу різнопланової
дж ерельної

бази,

наявності

теоретичних

узагальнень

і

практичних

рекомендацій.
Для

одержання

результатів

дисертанткою

дослідж уваного

феномену,

з ’ясовано

практичний його стан, після чого на засадах системного підходу

здійснено

обґрунтовано

наукове

о б ’єктивних

теоретичні

обґрунтування

основи

тенденцій

та

особливостей

спершу

розвитку

системи

акредитації у вищій освіті України з часу її започаткування й дотепер.
Результати дослідж ення достатньо обґрунтовані, доказово підкріплені
виявленими тенденціями та встановленням особливостей розвитку системи
акредитації у вищ ій освіті України.
Висновки містять наукові положення, одержані

та сформульовані

на

основі отриманих результатів.
Одержані дисертанткою результати заслуговую ть на те, щоб бути
віднесеними до того чи іншого рівня наукової новизни: одержано вперше,
набуло подальш ого розвитку, удосконалено. Так, автор вперше на основі
історико-структурного дослідж ення визначила критерії періодизації розвитку

системи акредитації у вищ ій освіті У країни в кінці X X - на початку XXI ст.
та відповідно до них виокремила 5 періодів у її розвитку.
Х оча , на наш у думку, назва перш ого періоду (період становлення) не
досить вдала , оскільки становлення - це результат розвитку, тоді як період
розвитку в обґрунтованій дисертанткою періодизації йде другим.
Також вперш е виявлено та обґрунтовано тенденції розвитку системи
акредитації в контексті процесів модернізації вітчизняної вищ ої освіти,
визначено

особливості

розвитку

системи

акредитації

У країни

у

дослідж уваний часовий період.
Ступеню новизни на рівні

удосконалення відповідаю ть результати

дослідж ення, щ о стосую ться внеску дисертантки у ф ормування поняттєвотерм інологічного апарату акредитації у вищ ій освіті У країні з урахуванням
міжнародного досвіду.
Загальна педагогіка та історія педагогіки набуває подальшого розвитку
за рахунок уведення здобувачем у науковий обіг 43 архівних документів
(інф ормаційно-аналітичні матеріали з питань акредитації та якості вищ ої
освіти центральних виконавчих органів У країни), докум ентів європейських
акредитаційних

агенцій

та

агенцій

СШ А,

К анади,

А встралії

системи

акредитації як складової системи забезпечення якості вищ ої освіти України
Н аукові результати, одержані С віж евською С вітланою А ндріївною
особисто,

пройш ли ш ироку апробацію на

м іж народних та всеукраїнських

конференціях.
П овнота викладу наукових полож ень, висновків і реком ендацій,
сф орм ульованих

у

дисертації,

в

опублікованих

працях.

Основні

полож ення дисертаційної роботи з належною повнотою відображ ено у 17
публікаціях автора, з них: навчально-м етодичний посібник (рекомендований
М іністерством освіти і науки, молоді та спорту У країни), сім статей у
виданнях, вклю чених до П ереліку наукових фахових видань України з
педагогіки, дві з яких у виданні, вклю ченому до науково-м етричної бази
РИ НЦ, три публікації у наукових періодичних виданнях інш их держ ав із

напряму, з якого підготовлено рецензовану дисертацію . Вони з достатньою
повнотою відображ аю ть основні положення й висновки дисертації та цілком
відповідаю ть встановленим вимогам.
Основні результати, обґрунтовані наукові

полож ення, висновки

і

рекомендації в рукописі дисертації та в автореф ераті ідентичні.
Н аголош ую чи на цьому, зауваж имо, що текст рукопису дисертації
подекуди
наведенням

переобтяж ений
завеликої

надмірною

кількості

деталізацією

фактів,

окрем ої

детальним и

інформації,

описами

окремих

визначень понять, процесів і явищ (наприклад, Болонського процесу), що в
кінцевому

рахунку

вивело

майж е

на

200

сторінок

основного

змісту

дисертації. Він м іг би бути більш стислим за рахунок оптим ізації кількості
конкретних фактів, вдавання, без поруш ення логіки викладу, до посилань на
дж ерела у списку використаних дж ерел зам ість дублю вання їх змісту на
сторінках дисертації.

Висновок про відповідність ди сертації

С. А. С віж евської вимогам

«П орядку присудж ення наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старш ого наукового співробітника»
Зміст дисертаційної роботи С віж евської С вітлани А ндріївни «Розвиток
системи акредитації у вищ ій освіті У країни (кінець X X - початок XXI ст.)»
доводить, що вона є заверш еною , самостійно науковою працею , виконаною
на високому науковом у рівні. Завдяки цьому її результати маю ть вагоме
теоретичне й

прикладне

значення для

загальної педагогіки

та

історії

педагогіки і вказую ть на наукову зрілість автора.
О значені у висновку дискусійні моменти ніяким чином не впливають
на висловлену у висновку оцінку дисертаційної роботи С. А. Свіжевської.
Є всі підстави вважати, що ум іння його автора на належ ному рівні
р озв’язувати сф орм ульоване на початку дослідж ення

наукове завдання, що

полягало в обґрунтуванні тенденцій та особливостей розвитку системи
акредитації у вищ ій освіті У країни в кінці X X - на початку XX I ст., збагатило
загальну

педагогіку

новими

науковим и

полож еннями,

а

систему

забезпечення якості вищ ої освіти - сформульовані на їх основі конкретними
рекомендаціями
Д исертація «Розвиток системи акредитації у вищ ій освіті У країни
(кінець X X - початок XX I ст.)» відповідає вимогам «П орядку присудження
наукових

ступенів

і

присвоєння

вченого

звання

старш ого

наукового

співробітника» (пп. 9, 11, 12 і 13), затвердж еного П остановою Кабінету
М іністрів У країни від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -

Свіж евська

Світлана А ндріївна - заслуговує присудж ення наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія
педагогіки.
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