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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та 

Європейського дослідницького простору (ЄДП) актуалізує потребу в об’єднанні зусиль 

освітянської та наукової спільноти задля модернізації системи вищої освіти на засадах 

європейських цінностей, демократизації суспільства та його сталого розвитку. 

Важливою складовою означених процесів є міжнародне співробітництво, активним 

суб’єктом якого є міжнародні та національні професійні організації, що представляють 

інтереси закладів вищої освіти під час розв’язання актуальних питань сьогодення. 

Яскравим прикладом у цьому контексті є Європейська асоціація університетів (ЄАУ), 

що репрезентує унікальну форму співпраці між закладами вищої освіти та обміну їх 

прогресивним досвідом у галузі вищої освіти й науково-дослідної діяльності. Місією 

ЄАУ є сприяння розвиткові гармонійної системи європейської вищої освіти, науково-

дослідної й інноваційної діяльності та зміцнення позицій європейських університетів 

як суб’єктів інноваційної діяльності. 

З огляду на це, не викликає сумнівів актуальність та перспективність вивчення 

досвіду діяльності Європейської асоціації університетів у контексті формування 

регіонального освітнього простору. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами 

Дисертаційна робота є складовою комплексного дослідження кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

«Інноваційні підходи до управління якістю освіти» (реєстраційний номер 

0113U004660).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 6 від 23.12.2013 р.) 

та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень з педагогічних 

і психологічних наук НАПН України (протокол № 3 від 25 березня 2014 р.). 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертаційна робота Дацко Ольги Василівни є комплексним дослідженням, 

більшість положень якого має наукову новизну, зокрема, особистий внесок 

дисертантки у предмет дослідження, полягає в тому, що: вперше в українській 



педагогічній науці цілісно з’ясовано теоретичні та практичні засади діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору, а саме: схарактеризовано стан розробленості проблеми 

діяльності ЄАУ як складного багатоаспектного феномену та концептуальні засади 

формування регіонального освітнього простору у другій половині ХХ ст. – 10-х рр. 

ХХІ ст., зокрема: функціональний, організаційний та політичний підходи; визначено 

передумови (створення національних конференцій керівників університетів 

протягом першої половини ХХ ст.; створення Ради Європи; створення 

Західноєвропейського Союзу; підписання Римського договору тощо) й етапи 

розвитку Європейської асоціації університетів: 1) започаткувальний (1959 – 1973); 

2) об’єднувальний (1974 – 2000); 3) інституційний (2001 – дотепер); окреслено 

напрями діяльності Європейської асоціації університетів у контексті формування 

регіонального освітнього простору: формування європейської освітньої політики; 

співпраця з іншими освітніми організаціями європейського та міжнародного рівня; 

забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти; розвиток 

докторської освіти; висвітлено актуальний стан та перспективи розвитку діяльності 

університетських організацій в умовах реалізації засад Болонського процесу в 

Україні. 

Конкретизовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження, утворений 

такими концептами, як «простір», «освітній простір», «регіональний освітній 

простір», «регіоналізація освітнього простору». 

Подальшого розвитку набуло визначення чинників розвитку Європейського 

простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору, зокрема, в 

Україні. 

До наукового обігу введено маловідомі й раніше невідомі англомовні джерела, 

офіційні документи та факти, що стосуються особливостей розвитку ЄПВО та ЄДП. 

 

4. Наукове та практичне значення 

Дисертація Дацко Ольги Василівни містить нові, раніше не захищені наукові 

положення, а обґрунтовані результати в сукупності розв’язують актуальну наукову 

проблему. Схарактеризовані авторкою теоретичні та практичні засади діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору, рекомендації щодо застосування позитивного європейського 

досвіду в досліджуваній сфері в Україні можуть бути використані для розроблення 

сучасної стратегії розвитку вищої освіти та наукової й науково-технічної діяльності, 

створення навчальних посібників із освітньої політики та освітнього менеджменту, 

порівняльної педагогіки, історії педагогіки та педагогіки вищої школи. Матеріали 

дослідження та його джерельна база будуть корисними в подальших наукових 

пошуках у відповідних галузях наукового знання. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес освітній процес 

Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 111-н від 10.10.2018 р.), 

Льотної академії Національного авіаційного університету (довідка № 0108/557 від 

02.03.2020 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 



А. С. Макаренка (довідка № 497 від 28.02.2020 р.), Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (довідка про впровадження № 17/17-619 від 

02.03.2020 р.). 

Дослідження є особливо цінним з огляду на прогностичний потенціал та 

можливість здійснення на його основі подальших наукових пошуків у галузі 

педагогіки. 

 

5. Повнота викладення матеріалу дисертації в наукових публікаціях 

Основні положення та результати дослідження висвітлено в 23 одноосібних 

публікаціях авторки, з них 7 – у провідних фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному виданні, 15 праць апробаційного характеру. 

На основі аналізу публікацій Дацко Ольги Василівни можна констатувати, що 

всі вони характеризуються цілісним змістом, чіткою аргументацією і точним 

формулюванням одержаних результатів дослідження та досить повно висвітлюють 

науковий зміст дисертації. 

 

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих Дацко Ольгою Василівною 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечується комплексом методів: 

теоретичних, зокрема загальнонаукових – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

систематизація, що уможливили розгляд теоретичних підходів та законодавчої бази, 

покладених в основу розвитку досліджуваного феномену; конкретнонаукових – 

метод контент-аналізу, за допомогою якого було схарактеризовано стан 

розробленості досліджуваної проблеми у вітчизняному науковому дискурсі; метод 

термінологічного аналізу, що дозволив з’ясувати сутність ключових понять 

дослідження; методи хронологічного, генетичного та діахронно-порівняльного 

аналізу, що дали змогу виокремити передумови й етапи розвитку Європейської 

асоціації університетів; методи структурно-логічного та синхронно-порівняльного 

аналізу, що уможливили окреслення напрямів діяльності Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору; методи 

системно-структурного та структурно-функціонального аналізу, що дозволили 

висвітлити актуальний стан та перспективи розвитку діяльності університетських 

організацій в умовах реалізації засад Болонського процесу в Україні; емпіричних – 

аналіз документів та сайту ЄАУ, бесіди та Е-листування з фахівцями в 

досліджуваній сфері, зокрема президентом ЄАУ Рольфом Таррахом (Rolf Tarrach) та 

аналітиком із питань політики ЄАУ Монікою Стайналь (Monika Steinel). 

Визначену авторкою методологічну основу дослідження становлять загальні 

принципи теорії наукового пізнання, діалектичні принципи взаємозв’язку та 

взаємозумовленості процесів, взаємовпливу й взаємозалежності явищ об’єктивної 

дійсності; положення про єдність теорії та практики. Конкретна методологія 

дослідження базується на засадах системного, компаративного, історичного та 

аксіологічного підходів. 



Здобувачка переконливо обґрунтувала вибір теми дослідження, визначила 

його об’єкт, предмет, мету й завдання. Достовірність отриманих нею результатів 

підтверджується широкою апробацією результатів на науково-практичних 

конференціях різних рівнів та впровадженням їх у освітню практику закладів вищої 

освіти. 

Дослідниця опрацювала широку джерельну базу (235 найменувань, з них 110 –

іноземними мовами), в тому числі: політичні й аналітичні документи Ради Європи з 

проблем формування регіонального освітнього простору; законодавчі акти 

національних держав, зокрема України, що стосуються міжнародного 

співробітництва в галузі вищої освіти та науково-технічної діяльності; матеріали та 

підсумкові документи самітів міністрів освіти країн-учасниць Болонського процесу; 

документи та аналітичні матеріали EAU, ENQA, EQAR та ін.; матеріали 

конференцій та зустрічей робочих органів Болонського процесу, у яких розроблено 

концептуальні засади досліджуваного феномену; наукові розвідки вітчизняних та 

зарубіжних учених із широкого кола аспектів досліджуваної проблеми; міжнародні 

на національні глосарії термінів із проблем формування регіонального освітнього 

простору, розвитку вищої освіти та докторських студій; інформаційні сайти, 

аналітичні та навчально-методичні матеріали міжнародних проєктів, ініційованих 

ЄАУ та іншими міжнародними організаціями. 

Не викликає сумнівів належний науковий рівень дисертації, що підтверджує 

володіння дисертанткою теорією досліджуваної проблеми і відповідними методами 

наукового пошуку. 

 

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення 

Оцінка дисертаційної праці Дацко Ольги Василівни дає підстави 

стверджувати, що вона характеризуються чіткою структурованістю, логічністю, 

послідовністю, повнотою викладу матеріалу, науковою обґрунтованістю й 

відповідністю поставленим завданням, а відтак є самостійним і науково виваженим 

дослідженням, яке має наукову новизну й теоретичне та практичне значення.  

Використання методу термінологічного аналізу дало змогу дисертантці 

з’ясувати сутність основоположних понять дослідження: «регіон», «простір», 

«освітній простір», «регіональний освітній простір», «регіоналізм», «регіоналізація», 

«регіоналізація освітнього простору». Вважаємо вдалим виокремлення авторкою 

аспектів розгляду проблеми діяльності Європейської асоціації університетів у 

контексті формування регіонального освітнього простору: 1) інтеграційні процеси в 

межах формування Європейського простору вищої освіти; 2) діяльність організацій-

суб’єктів формування освітньої політики в Європейському просторі вищої освіти; 

3) забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти; 

4) інтернаціоналізація вищої освіти.. 

Цілком поділяємо міркування дослідниці щодо передумов розвитку 

Європейської асоціації університетів. до яких авторка віднесла низку політичних 

подій, як загальнополітичного значення, так і тих, що мали безпосередній вплив на 



інтеграційні процеси у сфері вищої освіти – насамперед, створення національних 

конференцій керівників університетів протягом першої половини ХХ ст. у 

Швейцарії, Австрії та Великій Британії. 

Безперечно, заслуговує на схвалення розроблена авторкою періодизація 

розвитку Європейської асоціації університетів, що включає три етапи: 

1) започаткувальний (1959 – 1973) – створення неурядової організації «Конференція 

ректорів країн Європи», що стала підґрунтям для утворення Європейської асоціації 

університетів; заснування національних організацій «Конференція ректорів» у низці 

західноєвропейських країн – Норвегії, Швеції, Італії, Австрії; 2) об’єднувальний 

(1974 – 2000) – налагодження міжнародної співпраці «Конференції ректорів країн 

Європи» зі східноєвропейськими, латиноамериканськими та китайськими 

університетами; 3) інституційний (2001 – дотепер) – утворення Європейської 

асоціації університетів шляхом злиття двох організацій «Конференції ректорів країн 

Європи» та «Конфедерації конференцій ректорів Європейського Союзу»; 

формування європейської освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої 

освіти, розвиток наукових досліджень та зміцнення міжнародної співпраці. 

У своїй роботі авторка приділила значну увагу напрямам діяльності 

досліджуваної організації, а саме: формуванню європейської освітньої політики; 

співпраці з освітніми організаціями європейського та міжнародного рівня; 

забезпеченню якості вищої освіти в ЄПВО; розвиткові докторської освіти. 

Окремий підрозділ присвячено особливостям співпраці ЄАУ з освітніми 

організаціями європейського та міжнародного рівня. Авторка продемонструвала, що 

ЄАУ є активним учасником глобального діалогу з низкою світових регіонів, 

включаючи Африканський континент, арабський регіон, Латинську Америку, Азію 

(у тому числі Китай) та Північну Америку шляхом взаємодії з «сестринськими 

організаціями» ЄАУ, участі в двосторонніх політичних процесах, у яких вища освіта 

відіграє важливу роль (Європейська політика сусідства, освітній процес «Зустріч 

Європа-Азія») або спільних проєктах, орієнтованих на конкретні проблеми 

(наприклад, проєкти з підтримки структур забезпечення якості вищої освіти в Азії, 

Африці та Латинській Америці). 

Зазначимо, що у фокусі наукового пошуку Ольги Василівни Дацко знаходився 

не лише зовнішній, а й внутрішній вимір співпраці, зокрема з численними 

стейкхолдерами та іншими організаціями, залученими до формування політики в 

галузі вищої освіти й наукових досліджень у межах Європейського регіону, 

включаючи європейські інституції (Європейську Комісію, Європарламент, Раду 

Європи, Європейську асоціацію міжнародної освіти, Науку Європи та ін.) та 

членами групи Є4, до складу якої, крім ЄАУ, входять Європейська асоціація із 

забезпечення якості вищої освіти, Європейський студентський союз та Європейська 

асоціація закладів вищої освіти 

Особливий науковий інтерес викликає поданий у дисертації аналіз 

нормативних засад та напрямів діяльності вітчизняних громадських організацій – 

«Асоціації університетів України» та «Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України», що здійснюють вплив на формування освітньої політики нашої держави. 



Застосування методу прогностичного аналізу та емпіричних методів 

дозволило дисертантці визначити перспективні напрями розвитку діяльності 

вітчизняних університетських організацій із урахуванням європейського досвіду. З 

цією метою було розроблено прогностичну модель, яка враховує сукупність 

чинників, що потенційно можуть перешкоджати розвиткові означених організацій та 

містить послідовність кроків, реалізація яких сприятиме перетворенню вітчизняних 

університетських організацій на активних учасників процесу формування 

національної освітньої політики й партнерів відповідних європейських асоціацій. 

Таким чином обсяг і зміст дисертації свідчать про те, що здобувачка глибоко 

вивчила досліджувану проблему та здійснила цілісний аналіз діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору. Оформлення дисертаційного дослідження відповідає чинним 

вимогам. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

У цілому високо оцінюючи наукову роботу Дацко Ольги Василівни та її 

теоретичне і практичне значення, висловимо низку рекомендацій, що можуть стати 

предметом конструктивної дискусії і сприяти подальшим дослідницьким пошукам 

дисертантки: 

1. Одним із імперативів проведення порівняльно-педагогічних досліджень є 

аналіз поняттєво-термінологічного апарату. Дисертантка виконала масштабну 

роботу з вивчення базових понять. З метою вдосконалення цього напряму роботи 

варто було би, на нашу думку, представити визначення ключових понять, подані 

вітчизняними та зарубіжними науковцями, у вигляді порівняльної таблиці. 

2. Вважаємо, що висвітлення діяльності вітчизняних університетських 

організацій було би більш повним, якби авторка не обмежувалися лише діяльністю 

«Асоціації університетів України» та «Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України». 

3. У межах окреслення етапів розвитку Європейської асоціації університетів 

варто було зосередити увагу на сучасному – інституційному етапі й окреслити 

зміни, що відбувалися в діяльності досліджуваної організації з 2001 р. 

4. Характеризуючи Програму інституційного оцінювання, авторка зверталася 

до звітів за результатами оцінювання вітчизняних закладів вищої освіти – 

Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка та 

Тернопільського національного економічного університету. На наш погляд, варто 

було звернутися й до відповідних звітів зарубіжних ЗВО. 

Проте висловлені зауваження й побажання не знижують загальної високої 

оцінки наукового рівня дисертаційної праці. 

 

9. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Дацко Ольги Василівни «Діяльність Європейської 

асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору», 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних за спеціальністю 




