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Сучасні суспільно-політичні процеси, нинішній їх перебіг зумовили 

виникнення складного вузла суперечностей, вирішення якого -  нагальна 

потреба суспільного розвитку та державотворчого поступу. Очевидним є те, що 

без участі громадян у здійсненні суспільних перетворень -  свідомої й 

цілеспрямованої участі -  реалізація цих завдань є неможливою. У цьому сенсі 

тема, дослідженню якої присвячено дисертацію А. В. Євсюкової є безумовно 

актуальною, доцільною для політичної науки й такою, що має не лише 

теоретичне, але й практичне значення. Адже динаміка суспільного розвитку 

актуалізує необхідність розширення меж дослідницьких підходів до розгляду й 

аналізу політичних явищ і процесів, виявлення їх підвалин та визначення 

напрямів практичної діяльності.

Постановка проблематики громадянської освіти в контексті 

демократичного розвитку не є новою. Водночас, поділяємо авторську тезу про 

необхідність її подальшого теоретико-методологічного осмислення в контексті 

сучасних суспільно-політичних змін та пошуку ефективних форм і методів 

організації громадянської освіти. Позитивним, на наш погляд, аспектом 

дослідження є прагнення автора здійснити порівняльний аналіз становлення й 

розвитку громадянської освіти в Республіці Польща та в Україні.

Усвідомлення актуальності наукової проблеми зумовили визначення 

мети, об’єкта та предмета дослідження, а також -  відповідних дослідницьких 

завдань (с. 13-14).

Позитивної оцінки заслуговує використана автором теоретико-

методологічна основа дослідження. Поєднання різних методологічних підходів

дозволило не лише ретельно проаналізувати наукові погляди на проблему
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громадянської освіти, але й сформулювати рекомендації стосовно використання 

польського досвіду в Україні.

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та науково-дослідницької 

теми філософського факультету «Модернізація філософської та політологічної 

освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів»; 

містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, який 

налічує 294 найменування та 7 (досить інформативних) додатків. Робота 

супроводжена анотаціями українською та англійською мовами, відповідно 

сучасних вимог до оформлення дисертаційної роботи.

Основні положення дисертаційного дослідження та його результати 

апробовані на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних 

заходах

Позитивної оцінки заслуговує публікаційна активність автора -  

результати дослідження висвітлено у 14 публікаціях, із них 5 опубліковані у 

фахових виданнях з політичних наук.

Структура дисертаційної роботи та виклад основного матеріалу 

спрямовані на реалізацію дослідницьких завдань й вирішення конкретної 

наукової проблеми.

Загалом не викликають зауважень і сформульовані автором ознаки 

новизни, зокрема в частині удосконалення понятійного інструментарію 

дослідження проблеми громадянської освіти. Уточнюючи основні поняття, 

дисертантка прагне до їхнього чіткого розмежування, вдаючись до методу 

поняттєвого аналізу (с. 15-18 дисертації).

Важливим набутком наукового пошуку стало висвітлення й поглиблення 

уявлень про становлення громадянської освіти та її ролі як чинника 

демократичного розвитку.

Зазначені та інші аспекти роботи зумовлюють теоретичну вагу отриманих 

результатів. Загалом позитивної оцінки заслуговує, здійснене на основі 

теоретичного аналізу авторське визначення поняття «громадянська освіта», а
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також -  запропонована періодизація розвитку громадянської освіти як 

демократичного інституту.

Прикладне значення мають авторські рекомендації (розроблені з 

урахуванням порівняльного аналізу розвитку громадянської освіти в двох 

країнах) щодо концепції громадянської освіти в Україні та авторська модель 

громадянської освіти.

Перший розділ дисертації (с. 21-82) присвячено досліджено генези 

громадянської освіти як чинника суспільного розвитку та демократичного 

поступу. Автором здійснено аналіз наукових підходів вітчизняних та 

зарубіжних (зокрема, польських) дослідників до розуміння сутності й 

визначення поняття «громадянська освіта». Основну увагу приділено аналізу 

громадянської освіти як чинника демократичного розвитку та моделей її 

впровадження.

Автор здійснила спробу розмежування й уточнення понять «громадянська 

освіта» й «політична освіта», «громадянське виховання», «моральне 

виховання», «національно-патріотичне виховання» тощо. Очевидно, що в 

ситуації динамічного розвитку соціальних наук важливе значення мають, 

зокрема, й переосмислення окремих наукових категорій, і розширення їх (цих 

категорій) меж, виявлення й дослідження інструментально-процесуальних 

можливостей феноменів людської свідомості й буття.

Ретельний аналіз існуючих протягом тривалого історичного періоду 

концепцій громадянської освіти дозволили автору запропонувати власне 

бачення періодизації цього процесу, зробити висновки про ефективність 

основних моделей впровадження громадянської освіти та запропонувати 

авторську модель.

У другому розділі (с. 83-125) автор зосередилася на аналізі польського 

досвіду щодо розвитку громадянської освіти та її впливу на здійсненні 

демократичних змін в Республіці Польща.

Здійснивши аналіз історії становлення громадянської освіти в Польщі, 

автор дійшла висновку про суттєвий вплив системних трансформацій на
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мислення громадян, політичну й громадянську культуру, економіку й загалом 

польське суспільство. Доведено, що важливим чинником демократичних змін в 

Республіці Польща була й залишається громадянська освіта.

Особливу увагу автор приділяє аналізу співпраці державних органів та 

громадських організацій у впровадженні громадянської освіти. Ефективним і 

результативним, на переконання автора, виявився шлях реформування системи 

освіти за західноєвропейським зразком, створення дієвої системи співпраці 

громадських організацій із навчальними закладами. Наголошується на 

визначальній ролі держави в успішному розвитку громадянської освіти.

Водночас, автор звертає увагу на комплексність процесу громадянської 

освіти, її всезагальність і спрямованість на різні вікові й соціальні групи 

громадян, здійснення заходів активізації громадянської діяльності.

Дисертантка доходить висновку, що використання можливостей 

громадянської освіти сприяло подоланню відчуження громадян від суспільно- 

політичного життя, формуванню й укоріненню у свідомості й політичній 

поведінці громадян європейських цінностей.

Третій розділ (с. 126-173) дисертаційного дослідження присвячено історії 

розвитку та аналізу стану й визначенню перспектив упровадження 

громадянської освіти в Україні як чинника демократичних трансформацій.

Аналізуючи сучасний стан розвитку громадянської освіти, автор звертає 

увагу на низку характерних ознак, зокрема тих, що пов’язані з відсутністю 

ефективного механізму взаємодії влади й громадськості, співпраці між 

органами державної влади й громадськими організаціями у залученні до сфери 

громадянської просвіти наукових і освітніх установ, засобів масової інформації 

тощо.

Визначаються першочергові заходи щодо розвитку громадянської освіти 

для цільових груп та із урахуванням регіональних особливостей, заходів, 

спрямованих на консолідацію суспільства, підвищення дієвості інститутів 

громадянського суспільства, підтримку громадських ініціатив тощо. Серед 

першочергових завдань, на думку автора, має бути спільна робота з
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формування відповідного нормативно-правового та інформаційно-методичного 

забезпечення.

Наголошується на необхідності розробки вітчизняної моделі розвитку 

громадянської освіти, державної фінансової підтримки її впровадження. 

Реалізація цього завдання, на переконання автора, має супроводжуватися 

комплексом системних заходів, пов’язаних із моніторингом процесу, 

визначенням критеріїв оцінювання результатів. Важливим напрямом реалізації 

моделі розвитку громадянської освіти має бути вивчення й впровадження у 

практику діяльності досвіду зарубіжних країн, зокрема, дослідженого автором 

досвіду роботи з розбудови системи громадянської освіти у Республіці Польща.

Аналізуючи чинний корпус нормативно-правового забезпечення 

громадянської освіти в Україні, автор характеризує його як «фрагментарне», 

штучне поєднання різних підходів. Нормативно-правові акти, здебільшого, є 

декларативними й сутнісно не враховують сучасні суспільно-політичні 

процеси, нові тенденції у сфері культури, конкретні запити громадян тощо. 

Водночас, відзначається позитивний вплив реалізації в Україні проектів 

(щоправда, здебільшого -  пілотних) з розвитку громадянської освіти в межах 

міжнародних програм, які здійснюються переважно донорськими 

організаціями.

В цілому, виклад матеріалу дисертаційного дослідження побудований 

досить логічно й, загалом відповідає поставленим завданням, про що свідчать 

висновки за результатами його висвітлення (с. 174-184).

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження та отримані результати, 

вважаємо за можливе звернути увагу здобувачки на окремі наявні недоліки, 

дискусійні питання та на ті, що потребують певного уточнення.

Перше стосується мети та завдань дослідження.

Метою дисертаційної роботи визначено (дослівно) «з’ясувати сутність 

громадянської освіти як чинника розвитку демократії в Республіці Польща та 

Україні». На нашу думку, «з’ясування» сутність громадянської освіти (тим паче 

з огляду на спеціальність, за паспортом котрої було виконано дослідження) -
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замало. Адже змістом спеціальності (23.00.02 -  політичні інститути та процеси) 

є дослідження теоретичних і практичних проблем утворення й функціонування 

політичних інститутів, перебігу та наслідків політичних процесів. У цьому 

контексті, очевидно, варто було б уточнити мету дисертаційної роботи, 

змістовно доповнивши її розробкою рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності вітчизняної системи громадянської освіти з урахуванням 

результатів, тим більше, що в завданнях дослідження такий напрям роботи 

присутній.

Друге стосується джерельної бази дисертаційного дослідження.

Автором залучено чималий масив наукових джерел. Список складають 294 

найменування (280 -  без урахування публікацій автора, наведених у списку 

літератури). Разом з тим, дві третини (71,5%) джерел висвітлюють результати 

досліджень, опублікованих до 2009 р. і лише 49 джерел -  публікації останніх 

п’яти років.

Звичайно, такий підбір джерел можна пояснити прагненням ґрунтовнішого 

висвітлення досліджуваної теми. Водночас (з огляду на кардинальні суспільно- 

політичні зміни, що нині відбуваються та на прагнення автора осучаснити 

модель громадянської освіти) доцільним було б ширше залучення до розкриття 

теми роботи наукових праць, опублікованих протягом останнього часу. Це, на 

нашу думку, сприяли б повнішому висвітленню досліджуваних процесів.

Третє і наступні міркування стосуються змісту дисертації.

Автором запропоновано періодизацію інституційного становлення й 

розвитку громадянської освіти (про це, зокрема, на стор. 16, 176-177, 219-224 

дисертації та с. З автореферату). Хронологічно, першим періодом автор 

визначає другу половину XIX ст., наводить певні аргументи щодо своєї позиції. 

Разом з тим, значна частина першого розділу дисертації (стор. 21-32) 

присвячена розвиткові демократії в часи стародавньої Греції, Середньовіччя, 

Реформації, епохи Відродження, аналізу поглядів на проблеми демократії й 

громадянської освіти тогочасних мислителів. Чи не вважає автор доцільним 

хронологічно розширити запропоновану періодизацію шляхом виокремлення
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цього, так би мовити «аттітюдного» (настановного) періоду розвитку 

демократії? Тобто, -  хронологічно «змістити» перший (початковий) період на 

час, що передував «другій половині XIX ст.».

Четверте. Неодноразово автор звертається до проблеми залучення до 

вирішення завдань розвитку громадянської освіти навчальних закладів, зокрема

-  закладів загальної середньої освіти. Як позитивний приклад наведено 

упровадження спеціального навчального курсу в Республіці Польща (про це, 

зокрема, -  на сторінках 94-95 дисертації).

Зазначимо, автором детально (с. 167-171) аналізується розроблена 

Міністерством освіти і науки України концепція розвитку громадянської 

освіти в Україні (дисертантка особисто брала участь у громадському 

обговоренні цієї концепції -  про це у додатку 6 дисертації).

У цьому контексті, на наш погляд, доцільно було б проаналізувати зміст 

підручника (2018 року видання) з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти. Щоправда, аналіз 

підручника не входив до дослідницьких завдань здобувачки, але, на нашу 

думку, постановка й реалізація такого завдання посилило б прикладний 

характер роботи.

Наступне. Просив би здобувачку пояснити неодноразово використане в 

роботі визначення «комунізованих» регіонів України (про це -  на стор. 13, 18, 

61, 151-153, 170, 186 та на сторінках 1, 4, 12, 16 автореферату). З тексту 

дисертації не зовсім зрозуміло -  що саме автор мала на увазі, використовуючи 

таке визначення регіонів України? Адже нині поняття «комунізованих» (тобто -  

об’єднаних) територіальних громад використовувалося (переважно фахівцями з 

державного управління в контексті реформи децентралізації) для означення 

необхідності урахування передусім етнонаціонального чинника в процесі 

децентралізації. Але, в цьому випадку, йдеться не про регіони, а про об’єднані 

територіальні громади. Очевидно, варто було б розкрити в тексті дисертації 

поняття, що так широко використовується автором.
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Наостанок -  окремі зауваження, пов’язані зі структуруванням 

роботи та її оформленням.

1. На нашу думку, доцільним був би поділ розділів на підрозділи, а також 

оформлення -  як окремих структурних елементів роботи -  висновків до 

кожного розділу дисертації. Це сприяло б структуруванню тексту та 

збереження логіки його викладу.

2. У 2015 році ухвалені, а з і  липня 2016 р. набули чинності нові 

стандарти оформлення бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання»). Саме тому, вважаю невиправданим, при укладанні 

списку використаних джерел, використання стандарту бібліографічного опису, 

який втратив чинність.

Зрештою, здобувачка могла б використати один із рекомендованих МОН 

України стилів оформлення.

3. Маємо звернути увагу на перевищення автором норми обсягу 

автореферату, визначеного п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567. Обсяг автореферату дисертації складає 1,3 друк, аркуша (без 

обкладинки й анотацій), замість визначених постановою Кабінету Міністрів -

0,7-0,9 друк, аркушів.

Звичайно, ці огріхи -  технічного характеру й не впливають на загальну 

позитивну оцінку наукового доробку. Разом з тим, вважаємо, що дотримання 

вимог до оформлення результатів дослідження є важливим елементом 

кваліфікаційної наукової праці.

Інші ж аспекти обговорення роботи носять переважно дискусійний 

характер. Вони не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи, 

її наукової та практичної значущості.
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Загалом дисертаційне дослідження є об’єктивним і виваженим, 

позбавленим політичної упередженості і спрямоване на вирішення важливої 

наукової проблеми.

Аналіз дисертації дозволяє зробити висновок про її відповідність 

паспорту спеціальності 23.00.02 -  політичні інститути та процеси. Текст 

автореферату відповідає змісту дисертації та відображає головні положення 

дослідження.

З огляду на актуальність обраної теми, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, вважаю, що дисертаційна робота 

Євсюкової Анастасії Володимирівни на тему «Громадянська освіта як чинник 

розвитку демократії: досвід Республіки Польща та України» відповідає 

вимогам пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 p.), а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацію Євсюкової Анастасії Володимирівни 

«Громадянська освіта як чинник розвитку демократії: 

досвід Республіки Польща та України» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Ґрунтовне вивчення сутності демократії дає можливість стверджувати, 

що такий режим можливий лише там, де є відповідне розуміння і прагнення 

більшості учасників суспільних відносин діяти відповідно до визнаних 

демократичних принципів. Свідомість людей, як і практичні навички, не 

формуються за один день чи місяць після прийняття певного правового акту. 

Для того аби держава стала демократичною необхідна наполеглива щоденна 

праця всіх свідомих членів суспільства. Однією з важливих складових цього 

процесу є громадянська освіта. Дослідження А. В. Євсюкової є актуальним, 

оскільки спрямоване на поєднання теорії і практики демократичної 

громадянської освіти, її впровадження в Україні з використанням зарубіжного 

досвіду. '

Метою дисертації є з ’ясування сутності громадянської освіти як 

чинника розвитку демократії в Республіці Польща та Україні. Відповідно до 

мети правильно було визначено і вирішено завдання, що дало можливість 

отримати висновки, які містять ознаки наукової новизни.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що дисертантка комплексно 

проаналізувала теорію і практику впровадження громадянської освіти в 

Республіці Польща та Україні. На основі аналізу наукових підходів польських



і українських вчених, політичних документів, правових актів обох держав 

запропоновано визначення поняття «громадянська освіта», яке охоплює такі 

важливі складові освіти демократичних громадян як: безперервність і 

системність набуття знань і навичок; формування компетентних, активних і 

відповідальних громадян; критичність мислення; протистояння пропаганді; 

здатність захищати власні права та інтереси; участь в обговоренні та 

прийнятті рішень. Запропоновано періодизацію інституціоналізації 

громадянської освіти у тісному зв’язку з розвитком демократії. Виокремлено 

новітню модель громадянської освіти -  цифрову. Вперше ґрунтовно 

проаналізовано політичні документи і правові акти, які стосуються 

громадянської освіти в Республіці Польща і Україні. Заслуговує на увагу 

порівняльний аналіз теорії і практики громадянської освіти в Республіці 

Польща і Україні, здійснений з метою вдосконалення моделі громадянської 

освіти в Україні.

Основні положення, висновки та рекомендації, що сформульовані у 

дисертації мають необхідний рівень обґрунтованості. Цього вдалося досягти 

завдяки: комплексному аналізу явища «громадянська освіта»; системному 

аналізу політико-правових засад забезпечення громадянської освіти в 

Республіці Польща і Україні, порівнянню практики впровадження 

громадянської освіти в обох державах; використанню міждисциплінарного 

підходу, зокрема знань з політології, правознавства, історії; опрацюванню 

294 джерел, 104 з яких -  іноземними мовами.

Структура дисертації А. В. Євсюкової складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження громадянської

освіти як чинника розвитку демократії» охарактеризовано сутність

громадянської освіти в різних країнах, у різні історичні періоди і

екстрапольовано їх на сучасність. Зокрема: сприйняття освіти громадян як

механізму зміни суспільства в період Великої французької революції визнано
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важливим для розуміння сутності сучасної громадянської освіти; знання і 

виконання індивідом своїх громадянських обов’язків, описаних 

Т. Джефферсоном -  основою сучасного розуміння поняття «демократичний 

громадянин»; роздуми мислителів другої половини XIX ст. -  початком 

розгляду громадянської освіти у тісному зв’язку з розвитком демократії. 

Приділено значну увагу становленню «Асоціації громадянської освіти», 

діяльності різноманітних міжнародних організацій, які проводять заходи, 

розповсюджують матеріали, розробляють рекомендації щодо сутності та 

практичного впровадження громадянської освіти.

У другому розділі «Роль громадянської освіти у становленні та 

розвитку демократичних інститутів та процесів у Республіці Польща» на 

основі досліджень польських вчених розглянуто і конкретизовано чотири 

етапи розвитку освіти у Польщі: освіта національна (edukacja narodowa) 

(1773 -  1918 рр.); освіта національно-державна (edukacja narodowo- 

panstwowa) (1919 -  1944 pp.); освіта ідеологічна (edukacja ideologiczna) (1944

-  1989 pp.); громадянська освіта (edukacja obywatelska) (1989 -  до 

теперішнього часу). До характеристики останнього етапу включено зміну 

політичного режиму (Круглий Стіл), створення значної кількості громадських 

організацій, фондів, які займаються розвитком громадянської освіти 

упродовж усього періоду незалежної Польщі. Детально проаналізовано 

польські і європейські документи, правові акти, в яких регулюються питання, 

пов’язані з громадянською освітою. Ґрунтовно вивчено модель громадянської 

освіти в Польщі, роль основних суб’єктів її впровадження, основні напрями.

У третьому розділі «Специфіка громадянської освіти в Україні та її

вплив на розвиток демократії» розглянуто три періоди розвитку

громадянської освіти -  дорадянський, радянський і пострадянський. В

останньому з’ясовано особливості формування та розвитку громадянської

освіти в незалежній Україні. Проаналізовано нормативно-правову основу для

впровадження громадянської освіти, проекти концепцій громадянської освіти
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в Україні. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів до розуміння 

поняття «громадянська освіта» в Україні і Польщі та практики її 

впровадження. Наголошено на відсутності чіткого механізму співпраці між 

державою, громадськими організаціями і науковими установами у сфері 

громадянської освіти в Україні. Акцентовано увагу на підвищені уваги до 

сутності громадянської освіти в Україні в останні роки (2016 -  2018 рр.), 

пошуку і розробці національної моделі громадянської освіти на основі 

європейських стандартів у цій сфері.

Здійснене комплексне дослідження дозволило дисертантці надати 

ґрунтовні рекомендації до нової концепції громадянської освіти в Україні. 

Теоретико-прикладні положення дисертації є важливими для освітнього 

процесу, подальших наукових досліджень, а також корисними для активних 

суб’єктів розробки і впровадження громадянської освіти в Україні.

Позитивно оцінюючи та відзначаючи належний рівень підготовки 

дисертації, достатній рівень наукової новизни результатів дослідження 

А. В. Євсюкової доцільно звернути увагу на деякі неточності, що мають стати 

предметом дискусії під час публічного захисту.

1. Дисертантка значну роль у розвитку громадянської освіти відводить 

державі. Пропонована для України демократична модель громадянської 

освіти фактично передбачає стійкий демократичний режим в державі, який 

сприяє розвитку демократії, створює необхідні умови. Тобто, розвиток 

демократії можливий тоді, коли є демократія. Не заперечуючи 

функціонування такої моделі в стабільних демократіях, але зважаючи на 

політичну практику в Україні, хотілось би, щоб дисертантка більше уваги 

приділила можливостям, способам, формам, які можуть використовувати 

активні громадяни для поширення демократичної громадянської освіти за 

умов, коли органи влади насправді не зацікавлені в розвитку демократії, а 

лише імітують демократичний режим.
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2. Дисертантка подає інформацію, яка дещо заплутує розуміння 

історичного ходу подій та деякі історичні факти. У дисертації (с. 90) 

згадується м. Магдаленка, яке пов’язується з круглим столом і підписанням у 

1989 році угоди між комуністичної владою і опозицією про передачу влади. 

Насправді, відомий Круглий Стіл -  це процес переговорів, що тривав з 6 

лютого і до 5 квітня 1989 року. Початок і закінчення переговорів, в тому числі 

підписання Угоди відбулося у Варшаві. Якщо згадувати с. Магдаленка, де на 

той час розташовувався конференційний центр Міністерства внутрішніх 

справ ПНР, то тоді необхідно вказувати 1988 рік. Деякі переговори щодо 

врегулювання ситуації, яка склалася в Польщі, відбувалися там, починаючи з 

осені 1988 року.

3. Загалом позитивно оцінюючи здійснене дисертанткою онлайн міні- 

опитування, варто звернути увагу, що у представленні результатів цього 

опитування точніше було вживати формулювання «Інтернет-користувачі в 

Україні» замість «громадяни України»/«українські громадяни» та відповідно 

«Інтернет-користувачі в Польщі» замість «громадяни Польщі»/«польські 

громадяни» (с. 165 -  166). Респондентами дослідження стали представники 

конкретної цільової групи -  активні Інтернет-користувачі, зокрема значна 

частина цих респондентів виявилася авторами блогів.

4. У дисертації виявлено не коректне посилання на використане 

джерело. Дисертантка згадує дослідницю О. В. Кукуруз, надає свою 

інтерпретацію однієї з публікацій і додає твердження В. Д. Бабкіна, яке 

наведене у цій публікації як цитата (с. 147). Однак при цьому дисертантка не 

згадує прізвища В. Д. Бабкіна і не бере його твердження в лапки.

5. Загалом у грамотно викладеному тексті трапляються зайві коми, 

одна-дві сторінки тексту не розділеного на абзаци, вживання дефісу замість 

тире, а також помилки при перекладі декількох прізвищ польських авторів 

(с. 85, 87, 102).
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Однак вказані неточності суттєво не впливають на оцінку дисертації, в 

якому на достатньому рівні розкрито предмет дослідження. В авторефераті 

точно і достатньо повно відображено основні положення дисертації. Наукові 

публікації А. В. Євсюкової свідчать про належний рівень апробації наукових 

ідей, а результати наукового дослідження дають цінну теоретичну і 

практичну основу для подальших наукових напрацювань з розвитку 

громадянської освіти в Україні.

Дисертація Анастасії Володимирівни Євсюкової «Громадянська освіта 

як чинник розвитку демократії: досвід Республіки Польща та України» є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, яке відповідає вимогам, 

викладеним у «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року із 

наступними змінами і доповненнями, а його авторка заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент:

кандидат політичних наук,

старший науковий співробітник відділу правових

проблем ПОЛІТОЛОГІЇ І Н С І 111' 1'  IOIVJ-Чп.1 ; ппопя

ім. В. М. Корецького НА

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсал - 

імені Тараса Шевченка

6


