
ВІДГУК

на дисертацію Антонюк Тетяни Дмитрівни „Міжнародне співробітництво 

вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991 -2012 рр.): 

досвід університетів міста Києва” (спеціальність 07.00.02 -  історія України), 

виконаної на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Київсь

кий національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. -  446 с.)

Модернізація сучасної України передбачає реформування на 

європейських засадах усіх її найважливіших сфер, у тому числі й освітньої, 

яка має пряме відношення до реалізації державної стратегії цивілізаційного 

розвитку. Важливе місце в процесі цих доленосних перетворень належить 

українській вищій школі, що, відповідно до Закону України „Про вищу 

освіту” (2014 р.), має готувати конкурентоспроможний людський капітал для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях.

Одним із встановлених національним законодавством важливих 

завдань кожного вищого навчального закладу України, відповідно до його 

профілю, є налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. Зазначений 

юридичний акт у розвиток норм, зафіксованих законами України „Про 

освіту” (1991 р., зміни і доповнення 1996-2006 рр.), „Про вищу освіту” (2012 

р.), визначає більшу кількість напрямів міжнародного співробітництва у 

сфері вищої освіти, містить такі нові норми, як залучення педагогічних, 

науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних 

закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у 

вищих навчальних закладах України; направлення осіб, які навчаються в 

українських ВНЗ, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах; 

сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються. Це виводить національну сферу вищої
Г,.
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освіти на більш вищий рівень міжнародного співробітництва, робить її одним 

із впливових чинників євроінтеграції України.

В реалізації цих довгострокових завдань, які зафіксовані також у 

статутах вітчизняних вишів державної, комунальної і недержавної форм 

власності, важливе значення має нагромаджений за роки незалежності 

України досвід університетської спільноти в царині налагодження постійних, 

динамічних міжнародних зв’язків і усталення різноманітних форм 

співробітництва із зарубіжними партнерами. Це, з одного боку, дає змогу 

ознайомитися з досягненнями відомих у Європі та різних частинах світу 

університетів, творчо застосувавши їх у себе з метою підвищення 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг, а з іншого, 

продемонструвати кращі риси найбільш відомих суб’єктів української 

системи вищої освіти, піднести на вищий рівень інтеграційну складову 

університетської співпраці, яка є актуальною вимогою сучасного 

глобального світу.

В контексті цих процесів важливе значення має наукове осмислення, 

узагальнення і систематизація накопиченого досвіду міжнародного 

співробітництва між українськими і зарубіжними ВНЗ, яке донедавна не було 

достатнім. У цьому плані безперечно заслуговує на увагу докторська 

дисертація Антонюк Тетяни Дмитрівни „Міжнародне співробітництво вищих 

навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід 

університетів міста Києва” , яка виконана з історичного профілю, немає 

аналогів і входить до комплексної держбюджетної науково-дослідної теми 

„Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія і сучасність” 

(державний реєстраційний номер 11БФ046-01), яка входить до тематичного 

плану історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

Дисертація має прийнятну структуру, що відповідає поставленій меті і 

сформульованим завданням, базується на вивіреній науковій концепції, 

сучасних методологічних засадах, які включають два базові фундаментальні
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підходи до аналізу історичного процесу -  всесвітньо-історичний та 

культурно-історичний, охоплює найважливіші вузлові складові міжнародної 

університетської співпраці -  державну політику України в галузі вищої 

освіти та законодавче забезпечення міжнародної діяльності університетів, 

основні напрями, форми та отримані результати міжнародної співпраці 

столичних вишів, проблеми інтеграції української системи вищої освіти у 

міжнародний освітній простір. Авторка виявила величезний, різноманітний і 

змістовний конкретно-історичний матеріал, вміло узагальнила і 

систематизувала його в межах кожного розділу, який може бути предметом 

окремого дослідження, створила загалом добротну, цінну і корисну роботу, 

що дає як часткове, так і цілісне розуміння дуже важливого і тривалого 

процесу формування державної політики щодо вищої школи загалом та її 

міжнародної діяльності, зокрема, законодавчого забезпечення міжнародної 

діяльності України у сфері вищої освіти. Крім того, в дослідженні достатньо 

повно розкрито вироблення і реалізацію усталених форм переважно 

двосторонньої співпраці між вишами різних країн, об’єктивно зумовлене 

інституціювання відповідних університетських структур з реалізації програм 

міжнародного співробітництва, залучення керівних, науково-педагогічних і 

наукових кадрів до освітньо-наукової інтеграційної діяльності, різноактивну 

участь столичних вишів в реалізації міжнародних освітніх програм, 

висвітлено роль студентського самоврядування у цих процесах, загалом 

успішні спроби адаптації української системи вищої освіти до вимог 

Болонського процесу, з’ясовано наявні перешкоди в інтеграції галузі в 

європейський освітній простір, нарешті, обґрунтовано шляхи пришвидшення 

зазначених процесів. Обгрунтований широкий хронологічний діапазон, в 

межах якого розв’язуються усі чітко сформульовані дослідницькі завдання із 

застосуванням запропонованого дисертанткою інституційного підходу та 

методологічного інструментарію, дає змогу сповна розкрити сутність, зміст, 

масштаби, суб’єкти, інтенсивність, основні напрями й форми міжнародного 

співробітництва, вклад у результативність цього процесу різних столичних
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університетів. Зокрема, повно окреслено нормативно-правову базу 

міжнародної діяльності вишів, розкрито зміст кожного із трьох етапів 

розгортання міжнародних зв’язків та співробітництва у вищій школі, 

з’ясовано усі основні напрями співпраці із зарубіжними партнерами та 

форми їх реалізації, встановлено стійкий зв’язок між якісним рівнем 

наукових і науково-педагогічних кадрів та результативністю міжнародної 

співпраці вишів у науковій і освітній галузях, ґрунтовно висвітлено участь 

низки столичних університетів у реалізацій міжнародних програм і проектів, 

узагальнено набутий досвід органів студентського самоврядування у 

розвитку міжнародного університетського співробітництва.

Крім незаперечних творчих удач, в роботі, на жаль, мають місце певні 

упущення. Передусім це стосується унормування вжитку термінологічного 

апарату, яким послуговується дисертантка. Так, у вступній частині вона 

стверджує, що „доба незалежності -  новітній період в історії України” (с.8). 

Як же тоді сприймати за початкову межу періодизації новітньої історії 

України 1) початок XX ст., як це зробили вчені історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в „Історії 

України: Новітня доба” (Див.: Історія України: Новітня доба: навч. посібник 

/ [В.М.Литвин, В.Ф.Колесник, А.Г.Слюсаренко та ін.]; за ред. В.М.Литвина. -  

К.: Академвидав, 2012. -  480 с.), 2) 1914 р., як запропонував академік

В.М.Литвин в „Історії України (у 3-х томах)” (Див.:Литвин В.М. Історія 

України (у 3-х томах). -  К.: Видавн. дім „Альтернативи” , 2005. - Т.ІІІ: 

Новітній час (1914-2004). Кн.І. -  832 с.)? Також невідомо, скільки етапів має 

„новітній період історії України” (мета роботи (с.9) передбачає з’ясування 

ролі університетів „ на сучасному етапі” ). Як слова синоніми вживаються 

терміни „освітній” (с.с.14, 218, 223 та ін.) і „освітянський” (с.с. 9, 217, 224 та 

ін.), хоча між ними є відчутна різниця. Залишаються без аргументованої 

відповіді запитання про те, які університети називати провідними (с.9 та ін.), 

передовими (с.8), інноваційними (с.328), світовими елітними (с.157) (офіційні 

критерії відсутні, свої ж дисертантка не запропонувала), як і те, які
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структурні підрозділи вишів називати самостійними (с.92). Невідомо як 

узгодити терміни „болонська система вищої освіти” (с.ЗЗО) і „українська 

система вищої освіти” (с.ЗЗО), якими послуговується дисертантка.

Оскільки історична наука досліджує пройдений історичний шлях, то у 

формулюванні розділу 4 слово „перспективи” краще замінити словом 

„уроки” .

Аналіз історіографії проблеми зроблено окремо за двома групами 

праць, які відрізняються тематичною складовою. Сюди ж залучено кілька 

статей зарубіжних дослідників (американського, румунського, російських), 

однак загальної оцінки їх внеску не зроблено. До того ж, наведені праці не 

вичерпують уваги іноземних вчених, зокрема, до співпраці європейської 

університетської спільноти з українськими вишами. Разом з тим з невідомих 

причин в огляді відсутні змістовні праці відомих реформаторів освіти -

B.Г.Кременя (див.: Кремень В.Г.Освіта і наука в Україні -  інноваційні 

аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. -  К.: Грамота, 2005. -  448 с.) і

C.М.Ніколаєнка (див.: Ніколаєнко С.М.Наукові дослідження в університетах

-  визначальний чинник зростання якості освіти. -  К.: Прок-Бізнес, 2007. -  

176 с.), у яких вміщено цінний конкретний матеріал про міжнародну 

співпрацю київських вишів. Також з поля зору дослідниці випала 

фундаментальна монографія академіка В.М.Литвина „Україна: досвід та 

проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.) (К.: Наук, думка, 2001. -  560 

с.), у якій, зокрема, дається критичний аналіз стану вищої освіти впродовж 

першого десятиліття незалежної України, звернено увагу на укладення понад 

70 міжнародних угод в галузі освіти, виконання Державної програми 

„Українська діаспора на період до 2000 року” , в результаті якої понад 1000 

молодих представників діаспори здобули вищу освіту в Україні за рахунок 

державних стипендій (с.452). Тут також вміщено динаміку кількості 

іноземних студентів, які навчалися в українських вишах у 1993 і 1999 рр. 

(с.451).
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До джерельної бази дисертації помилково залучено довідкову 

літературу (с.36), матеріали наукових конференцій і наукові розвідки (с.42).

Незрозумілими чи сумнівними є твердження про те, що використання 

архівних документів надає дисертації „нового рівня науковості й 

актуальності теми” (с.37) (очевидно, тут треба вести мову про введення у 

науковий обіг нового документального матеріалу); про незадовільний стан на 

2012 р. активності „у розвитку налагодження партнерських зв’язків” між 

українськими і зарубіжними ВНЗ (с.74). Має бути чіткіше розуміння 

напрямів і формам міжнародної співпраці, недопущення зарахування одних 

до інших (Закон України „Про вищу освіту” відносить спільні академічні 

дослідження не до форм, як зазначено на с.146 дисертації, а до напрямів 

міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів). Узагальнений у 

підрозділі 3.3 матеріал про роль органів студентського самоврядування у 

розвитку міжнародного співробітництва стосується 2002-2012 рр., утім немає 

фактажу про 1990-і -  початок 2000-х рр., хоч, як зазначено у тексті, тоді діяв 

Союз українського студентства. Незрозуміло, як система наукових ступенів в 

Україні знижує мобільність науково-педагогічних працівників і науковців, 

гальмує надходження іноземних інвестицій (с.336).

Не уникнула дисертантка окремих повторів, наприклад, про кількість 

ВНЗ, з якими співпрацював Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка на початку 1990-х рр. (с.с. 88, 147), про кількість угод, 

укладених цим вишем упродовж 2011-2012 н.р. (с.с. 117, 147), та числом 

студентів, направлених ректоратом 2011 року у зарубіжні університети для 

часткового навчання, мовного стажування, практики, участі в освітніх 

проектах (с.с. 117, 150).

Багатий статистичний матеріал, який дисертантка обґрунтовано 

використовує для аргументації своїх положень, варто було б ретельно 

перевірити та оформити у відповідні таблиці та діаграми, що сприяло б 

раціональнішому використанню дисертаційного поля. На жаль, не 

прокоментовано згадані у тексті різні газетні дані про кількість студентів-
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іноземців в українських вишах у 2012 р. і 2012-2013 н.р. (зростання 

становить аж 10 тис. осіб).

Висновки після розділів II і III варто було сформулювати лапідарно, 

без значної конкретики.

Попри загалом високий рівень мовної культури дисертантки, в роботі 

зустрічаються окремі орфографічні, стилістичні, пунктуаційні і технічні 

погрішності.

І все ж, попри висловлені зауваження, які, як видно, мають переважно 

частковий, непринциповий характер, не стосуються базових параметрів і 

серйозно не впливають на якість виконаної роботи, офіційний опонент на 

основі повного аналізу тексту рукопису дисертації, його автореферату і 

опублікованих праць дисертантки, вважає:

- по-перше, для дослідження обрано актуальну наукову тему, яка 

виконана на достатній джерельні й базі, із врахуванням сучасного стану 

вітчизняної історіографії проблеми, застосуванням сучасних методологічних 

підходів та інструментарію, має незаперечне теоретичне і особливо 

практичне значення;

- по-друге, структура роботи охоплює усі найбільш важливі складові 

досліджуваної проблеми: державу політику України в галузі вищої освіти та 

законодавче забезпечення міжнародної діяльності вишів; основні напрями, 

форми та результати міжнародної співпраці київських університетів; 

інтеграцію української системи вищої освіти у міжнародний освітній 

простір;

- по-третє, запропоновані в роботі комплексне і цілісне висвітлення 

міжнародного співробітництва київських університетів у зазначений 

хронологічний період, а також значна частина висловлених наукових 

положень мають новаторський характер, збагачують сучасні історіографічні 

надбання і заслуговують розвитку в подальших наукових дослідженнях;

- по-четверте, практично усі свої наукові положення дисертантка 

належно обгрунтувала, що залишає поза сумнівом їх достовірність;
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- по-п’яте, висновки, зроблені після кожного підрозділу, розділу і 

наприкінці роботи, - об’єктивні, сутнісні, належно підсумовують як 

структурні частини, так і дослідження загалом, не викликаючи якихось 

серйозних заперечень;

- по-шосте, дисертація є завершеною науковою працею;

- по-сьоме, авторка уперше в історіографії здійснила комплексний 

підхід до висвітлення ролі київських університетів у міжнародному 

співробітництві українських вишів в умовах незалежності України, 

професійно з’ясувавши як його юридичну складову, так і конкретно- 

історичну наповненість, визначивши при цьому низку першорядних 

сприяючих умов і вирішальних чинників. Зазначені та інші якості дають 

право пропонувати наявний в дисертації матеріал та вміщені у публікаціях 

дисертантки результати наукового пошуку для використання в 

узагальнюючих працях з історії національної освіти і державної практики з 

1991-го по 2012 рік, навчальній літературі для українських вишів, 

рекомендаціях фактично усім ВНЗ країни щодо застосування у своїй 

практичній діяльності різних досліджених напрямів і форм міжнародної 

діяльності на перспективу;

- по-восьме, 1 персональна монографія і 36 одноосібних авторських 

публікацій, з них 2 8 - у  фахових збірниках, журналах і 5 -  у закордонних 

науково-періодичних виданнях, повністю представляють основні результати, 

отримані в процесі роботи над розкриттям правильно сформульованих 

об’єкта І предмета дисертації, розв’язанням завдань дослідження і 

досягненням його мети;

- по-дев’яте, основні результати дисертації належно апробовані на 14 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях (круглих столах);

- по-десяте, автореферат дисертації ідентично віддзеркалює структуру 

дослідження, містить основні результати, отримані автором, чітко формулює 

розуміння усіх основних структурних частин роботи, завершується
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анотаціями трьома мовами (українською, англійською і російською) й не 

виходить за межі встановленого обсягу тексту.

Тож винесена на захист дисертація Антонюк Тетяни Дмитрівни 

„Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва” на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 

07.00.01 -  історія України загалом відповідає „Вимогам до оформлення 

дисертацій та авторефератів дисертацій” , вміщених у „Бюлетені Вищої 

атестаційної комісії України” (2011, №9-10), „Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника” , затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р., №567, а її авторка заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора історичних наук із зазначеної спеціальності.

Офіційний опонент -

ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, 

доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка

11 січня 2016 року
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Відгук

офіційного опонента Телячого Юрія Васильовича 

на дисертацію Антонюк Тетяни Дмитрівни

“Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва”, 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора історичних 

наук зі спеціальності 07.00.01 -  історія України до спеціалізованої вченої

На основі вивчення дисертаційної роботи Антонюк Т.Д. “Міжнародне 

співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України 

(1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва” та праць, опублікованих за 

темою дисертації, можна констатувати, що аналіз процесу розвитку 

міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.) є актуальною проблемою сучасної 

історичної науки. Особливої значущості набуває вивчення ролі університетів 

у розвитку міжнародних зв’язків та співробітництва вищої школи на 

сучасному етапі новітнього періоду історії України.

У дисертації з’ясовано і проведено ґрунтовне вивчення державної 

політики України у сфері міжнародних зв’язків та співробітництва вищої 

школи, що дало змогу досягти мети дослідження через вивчення процесу 

реформування вищої школи в контексті Болонського процесу, та, відповідно, 

через вплив цього явища як на розвиток міжнародної діяльності вищої школи 

впродовж 1991-2012 рр., так і на розвиток міжнародних зв’язків та 

співробітництва вищих навчальних закладів.

Стверджуючи про актуальність теми дисертації, вказуємо на предмет її 

виконання в межах держбюджетної науково-дослідної теми “Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність”, включеної до 

тематичного плану роботи історичного Факультету Київського національного

ради Д 26.001.20 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 

11БФ046-01). Дисертаційна робота Антонюк Т.Д. виконана в контексті 

пріоритетних напрямів розвитку освіти, науки й техніки, що регулюються 

законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково- 

технічну діяльність”.

Характеризуючи ступінь обґрунтованості наукових положень 

дисертації Антонюк Т.Д., їх достовірності та новизни зазначимо наступне. 

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці актуальної 

проблеми, яка не отримала всебічного і об’єктивного висвітлення в 

історичній науці та її галузі -  історії України. Дослідження носить 

міждисциплінарний характер, що охоплює процеси зміни освітньої 

парадигми та відтворює її вплив на діяльність вищих навчальних закладів, на 

суспільну свідомість українського народу в цілому. Новизною відзначаються 

узагальнені висновки щодо умов розвитку міжнародного співробітництва 

вищими навчальними закладами в пострадянський період, коли відбувся 

відступ від загальносоюзної системи управління системою освіти України, 

очевидним було намагання розвивати національну вищу школу на новій 

законодавчій основі, яка б відповідала прийнятим у країнах Європи та світу 

документам, де освіта розглядається як необхідна умова дійсної свободи 

особистості, її активної творчої діяльності та йдеться про необхідність 

скоординувати дії світових держав щодо реалізації цього принципу. В нових 

суспільно-політичних і економічних умовах розвитку освітня політика 

України була спрямована на актуалізацію принципу загальної міжнародної 

інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в європейський простір 

вищої освіти.

У процесі розвитку міжнародних зв’язків, а отже й формуванні їх 

законодавчого забезпечення в новітній Україні, автор виокремила три 

періоди: 1) 1991-1995 рр. -  від проголошення незалежності України і до 

вступу до Ради Європи; 2) 1995-2005 рр. -  від вступу до Ради Європи до 

приєднання до Болонського процесу; 3) 2005-2012 рр. -  від приєднання до
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Болонської декларації до початку впровадження Національної рамки 

кваліфікацій -  важливого інструмента осучаснення вищої школи України в 

рамках Болонського процесу. На кожному етапі відповідно формувалася 

нормативно-законодавча база для функціонування системи вищої освіти і 

забезпечення її стратегічної мети. Значна увага з боку держави приділялася 

формуванню політики для забезпечення мобільності студентів, викладачів, 

усіх суб’єктів вищої освіти, вдосконаленню нормативно-правової бази 

міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти. Вищі навчальні заклади 

в Україні отримали право самостійно виходити на міжнародну арену, 

вступати до міжнародних організацій, розпоряджатися грантами, проводити 

академічні обміни. Серед складових структури законодавства про вищу 

освіту посилювався такий важливий для сучасного етапу розвитку освітньої 

галузі напрям як “міжнародна діяльність”, який є однією з можливостей 

європейської та світової інтеграції України.

Загалом основні положення і висновки докторської дисертації 

Антонюк Т.Д. є вагомим внеском у розвиток історичної науки України, 

оскільки вони науково обґрунтовують, висвітлюють і узагальнюють процес 

міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.). Досвід університетів міста Києва 

виявляє загальні тенденції ролі університетів у розвитку міжнародних 

зв’язків та співробітництва вищої школи на сучасному етапі новітнього 

періоду історії України. Висновки, зроблені Антонюк Т.Д., носять логічний 

характер і містять важливе значення для розвитку історичної науки, 

національної системи освіти загалом і вищої освіти зокрема.

Узагальнюючі результати дисертаційної роботи Антонюк Т.Д. можуть 

відігравати вагому роль у практичній площині, зокрема в формуванні 

державної політики на рівні Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, галузевих міністерств, відомств, у сфері реального міжнародного 

співробітництва вітчизняних вишів. Отримані результати дослідження мають 

як загальнотеоретичне, так і науково-практичне значення: дають можливість
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оцінити значення державотворчого процесу незалежної України, її інтеграції 

до світового простору; усвідомити, що принцип відкритості освіти відкриває 

нові перспективи для суб’єктів вищої ніколи, громадян України до пізнання 

кращого світового досвіду; отримання якісної вищої професійної освіти, 

розширення можливості працевлаштування; інноваційного розвитку вищих 

навчальних закладів, системи вищої освіти загалом, а отже й утвердження її в 

міжнародному освітньо-науковому просторі.

Фактичний матеріал і висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані для підготовки узагальнюючих праць, підручників та посібників 

з історії України, історії розвитку міжнародних відносин, у контексті 

викладання лекційних курсів з історії України, а також у підготовці 

навчально-методичних розробок та написанні наукових праць з історії вищої 

освіти.

Оцінюючи загальний зміст дисертації Антонюк Т.Д. бачиться 

доцільним зазначити таке: структура роботи носить логічний характер; 

дисертація складається зі списку умовних позначень, вступу, 4 розділів (12 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (701 

позиція). (Усього -  446 сторінок).

У дисертаційній роботі Антонюк Т.Д. у форматі розділів і підрозділів 

(відповідно мети й завдань) проаналізовано історіографію, джерельну базу, 

представлено методологію дослідження; розкрито державну політику 

України в галузі вищої освіти та законодавче забезпечення міжнародної 

діяльності університетів (розглянуто нормативно-правову базу, простежено 

діяльність відділів міжнародних зв’язків в університетах, встановлено 

кадровий потенціал київських університетів), досліджено основні напрями, 

форми та результати міжнародної співпраці університетів м. Києва (в т. ч. 

шляхом аналізу міжнародних освітніх програм, визначення ролі органів 

студентського самоврядування), охарактеризовано процес інтеграції 

вітчизняної системи вищої освіти в міжнародний освітній простір (зокрема, 

крізь призму адаптації до вимог Болонського процесу, узагальнення
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основних гальмівних чинників та визначення шляхів активізації освітніх 

реформ).

У загальному докторська дисертація Антонюк Т.Д. є грунтовним 

дослідженням означеної проблеми. У ньому всебічно вивчено складові 

міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.) на прикладі досвіду університетів 

міста Києва. Дисертація Антонюк Т.Д. виконана на належному теоретичному 

та методологічному рівнях, відзначається обґрунтованістю основних 

положень та висновків та використанням сучасних методів наукових 

досліджень.

Зміст докторської дисертації Антонюк Т.Д. повною мірою 

відображений у 37 публікаціях автора, в тому числі: 1 монографія, 28 статей 

надруковані у фахових виданнях, 5 - у  зарубіжних. Результати дослідження 

апробовані на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково- 

практичних конференціях, круглих столах у широкому географічному 

вимірі.

Зміст автореферату дисертації Антонюк Т.Д. відображає основний 

зміст тексту дисертаційної роботи, вступ та висновки в авторефераті і 

дисертації ідентичні.

Загалом, позитивно оцінюючи результати дослідження, варто 

зазначити, що дисертація не позбавлена окремих зауважень, які можуть бути 

враховані автором при подальшій науковій розробці проблеми:

1) логічно було б верхню межу дослідження довести до 2014 р. -  

прийняття нової редакції Закону України “Про вищу освіту” та активізації 

процесу реформування системи вищої освіти, визначеного євроінтеграційним 

курсом України. Тим більше, що в роботі автор аналізує окремі питання 

освітньо-наукової діяльності київських університетів поза визначеними 

хронологічними рамками (2013-2014 рр.);

2) варто було б ширше дослідити участь університетів м. Києва в 

міжнародних програмах і проектах, з’ясувати можливості участі в них не
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лише провідних університетів дослідницького типу, але и приватних, 

комунальних вишів;

3) було б доцільно приділити більшу увагу культурно-мистецькому 

напряму міжнародної співпраці київських університетів, а також їх участі в 

міжнародних освітніх виставках;

4) встановлена недостатня повнота викладу складової методологічної 

основи дисертації на сторінках автореферату (с.2-3);

5) автору слід було приділити більш ретельну увагу в підходах щодо 

формулювання назв окремих розділів. (Розділ 4. представлений у наступній 

редакції: “Інтеграція української системи вищої освіти у міжнародний 

освітній простір: проблеми та перспективи”);

6) як у текст дисертації, так і до списку використаних джерел і 

літератури варто було б ввести праці зарубіжних учених, де характеризується 

оцінка міжнародної співпраці українських вишів;

7) неповною мірою в роботі розкрито координаційні функції Інституту 

вищої освіти НАПН України в плані організації академічної мобільності 

студентів;

8) у списку використаних джерел і літератури зустрічаються окремі 

помилки під час опису джерел (позиції № 264-266).

Однак висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку докторської дисертації, яка є самостійним, завершеним і комплексним 

дослідженням, виконана на належному науково-теоретичному рівні, має 

логічну структуру, характеризується широкою історіографічно-джерельною 

базою й відзначається критичним підходом до аналізу літератури та джерел.

Автором визначено й розв’язано важливу наукову проблему та 

отримано нові результати, що в сукупності розкривають процес 

міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів в умовах 

незалежності України (1991-2012 рр.) на основі аналізу досвіду університетів 

м. Києва. У дослідженні обґрунтовані чинники, що впливали на активізацію 

інтеграційних процесів у сфері вищої освіти та посиленні ролі університетів
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у розвитку міжнародних зв’язків, співробітництва вищої школи на сучасному 

етапі новітнього періоду історії України.

Вважаємо, що дисертаційне дослідження Антонюк Т.Д. “Міжнародне 

співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України 

(1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва” відповідає вимогам пп. 9, 

10, 12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, оформлене 

відповідно до “Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій”, 

які ставляться до такого типу робіт, а його автор, Антонюк Тетяна 

Дмитрівна, заслуговує присудження наукового ступеня доктора історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

11 січня 2016 р.

Офіційний опо

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Підпис Телячого Ю. В. засвід«

начальник відділу кадрів ХГПА Барановська В. М.

! , . Відділ діловодства та архіву 
ї Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

*

від
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ВІДГУК

на дисертаційне дослідження 
АНТОНЮК Тетяни Дмитрівни

«Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах 
незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Інформаційна ера докорінно змінила становище людини у суспільстві та 
внесла корективи в розуміння перспектив та тенденцій його розвитку. 
Збільшення потоків інформації, якісна зміна технологій призвели до 
переосмислення усіх сфер діяльності, у тому числі і системи університетської 
освіти. Відповідь на питання про роль університетів, перспективних 
професіях, компетенціях та вміннях випускників вищих навчальних закладів 
була дана філософами постмодернізму. Зокрема, постмодерністська 
концепція Ж.-Ф. Ліотара обумовила новий підхід до системи 
університетської освіти, який полягав у першочерговому розвитку 
інформатики, кібернетики, лінгвістики, математики, логіки, що суттєво 
реформувало змістовну структуру вищої професійної освіти. Гуманітарне 
знання, характерне для епохи модернізму, поступилося місцем 
комп’ютерним, технічним та аналітичним наукам. Це визначило і нагальні 
завдання провідних університетів світу: сформувати у студентів компетенції, 
а не ідеали в їхніх кількісних характеристиках, орієнтувати не на масовість 
вищої освіти, а на потреби суспільства, коли визначальну роль відіграє 
надання університетами освітніх послуг, орієнтованих на ринок праці та 
споживання. Комерціалізація вищої школи виявилася у наданні таких послуг, 
які б могли втримати конкуренцію на світовому ринку праці1. Такі суспільні 
виклики спричинили трансформації вищої освіти в розвинених країнах. 
Українські університети, започаткувавши перехід на Болонську систему, 
стали також на шлях реформаційних змін.

З огляду на важливість структурних перетворень університетської 
освіти в Україні, зростає значення ґрунтовних досліджень, які б спряли 
переосмисленню переходу вищої освіти на новий, якісний рівень. У цьому 
контексті дисертаційна робота Т. Антонюк не лише заповнює прогалину у 
царині наукових знань, що стосується розвитку системи вищої професійної 
освіти в Україні в умовах незалежності, а й дозволяє цілісно відтворити 
інтеграцію вітчизняних університетів в європейський та світовий освітній і 
науковий простір.

Вивчення досвіду провідних університетів Києва сприяє узагальненню 
теоретичного та практичного доробку, набутого вітчизняними освітянами в 
галузі налагодження міжнародного співробітництва, розвитку інноваційної

1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна/ перевод с фр. Н. А. Шматко; «Институт 
экспериментальной социологии» [Електронний ресурс]. -  Режим доступа: // 
http://www.gumer.info/bogoslov Вик5/Р1іі1о5/'ІіоіУ01 .рЬр. (дата звернення: 06.012016). —
Назва з екрана.
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діяльності вищих навчальних закладів, створенню позитивного іміджу України 
у світі. Дисертаційна робота Т. Антонюк дозволяє осягнути освітньо- 
науковий поступ України в нових умовах та використати кращий досвід 
організації міжнародної діяльності в сфері університетської освіти в інших 
навчальних закладах республіки. Докторська дисертація виконана в рамках 
держбюджетної науково-дослідної теми «Українська нація в 
загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 
реєстраційний номер № 11БФ046-01), яка була включена до тематичного 
плану історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. В рамках цих критеріїв актуальність теми дисертаційної 
роботи не викликає сумнівів. До сьогодні у вітчизняній історіографії немає 
комплексних, узагальнюючих досліджень присвячених стратегії 
реформування українських університетів у створенні спільного 
європейського освітнього простору.

Дисертаційна робота Т. Антонюк має практичне значення. Її 
положення, висновки, інформаційний та фактологічний матеріал можуть 
бути використані не лише у практиці міжнародної діяльності університетів 
України, розвитку інтеграційної політики в європейський освітній простір, а 
й при підготовці узагальнюючих та спеціальних праць, навчальних 
посібників, довідкових видань, лекційних курсів з історії України, 
міжнародних та євроінтеграційних процесів, культури та історії вищої освіти 
в Україні.

Дисертація має чітку і логічну структуру. Вона складається із 4 
розділів, 12 підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел і 
літератури (701 позиція) та переліку умовних скорочень. Обсяг основної 
частини дисертації складає 380 сторінок, а загальної -  446 сторінок. Мета та 
завдання дисертаційної роботи пов’язані з об’єктом та предметом 
дослідження, відзначаються коректністю постановки, що дозволило всебічно 
та неупереджено висвітлити обрану наукову проблему.

Наукова новизна докторської дисертації Т. Антонюк «Міжнародне 
співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України 
(1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва» полягає насамперед у 
постановці та комплексному розв’язанні наукової проблеми, якою є 
визначення ролі університетів у розгортанні міжнародного співробітництва 
та включення їх у світовий освітній інтеграційний процес. Вперше в сучасній 
історіографії Т. Антонюк виявила і систематизувала тенденції розвитку 
міжнародної діяльності вищих навчальних закладів, узагальнила роль і 
можливості органів студентського самоврядування в активізації 
міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів (с. 278-291, 297- 
299, 378), визначила етапи розгортання міжнародних зв’язків (с. 53, 77-79, 
141-142, 371-372), цілісно розглянула діяльність відділів міжнародних 
зв’язків київських університетів (с. 79—107, 142-143, 373-374); розвинула 
положення щодо державної політики у розвитку міжнародних зв’язків та 
співробітництва (с. 52-78; 141-142, 370-371); уточнила форми й напрями 
міжнародної співпраці київських університетів (с. 147-223, 292-300, 376-
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377); розширила відомості про залежність рівня міжнародної активності від 
якості кадрового потенціалу університетів (с. 108-141, 144-145, 374-375); 
конкретизувала участь київських університетів в реалізації міжнародних 
програм і проектів (с. 224- 269, 296-300, 375-377); переглянула засади 
реалізації Болонського процесу та висвітлила спроби адоптації 
університетської освіти до його вимог (с. 301 -331, 368). Введення до 
наукового обігу нових джерел (звіти вищих навчальних закладів, звіти 
працівників вищої школи про відрядження та управлінські документи) 
посилило наукову новизну дисертаційного дослідження та дозволило 
всебічно розкрити розгортання міжнародного співробітництва вищої школи 
України в контексті інтеграції у європейський і світовий освітянський 
простір, (с. 11, 37-39, 41).

Т. Антонюк об’єктивно та неупереджено проаналізувала стан наукової 
розробки проблеми. Видається слушним поділ літератури на три групи, як і її 
класифікація за проблемно-хронологічним принципом, що дозволило 
виявити коло наукових питань недостатнього розроблених в науковій 
літературі, зокрема, таких як діяльність відділів міжнародних зв’язків, 
особливості і результати міжнародного співробітництва університетів, 
фактори гальмування інтеграційних процесів тощо (с. 36, 51, 370).

Авторка дослідила досвід київських університетів у розвитку 
міжнародних зв’язків і співробітництва на основі широкої джерельної бази, 
зокрема, документів і матеріалів Центрального державного архіву вищих 
органів влади і управління України, Державного архіву м. Києва, поточних 
архівів Національного авіаційного університету та Київського славістичного 
університету, щорічних звітів ректорів вищих навчальних закладів, 
матеріалів центральної освітянської преси, університетських періодичних 
видань, електронних ресурсів (с. 37^11). Позитивним моментом 
дисертаційної роботи є широке використання фактологічних даних, 
опублікованих в матеріалах центральної освітянської преси та 
університетських періодичних виданнях. Це дало можливість авторці 
висвітлити малодосліджені проблеми з історії міжнародної інтеграції 
київських університетів в освітній простір Європи та світу.

Методологічні засади дисертаційної роботи Т. Антонюк базовані на 
комплексі наукових підходів, принципів, загальнонаукових та спеціально- 
історичних методів, що дозволило розкрити включення провідних 
університетів Києва в систему міжнародного співробітництва та відповідно 
висвітлити етапи, форми та напрямки їх інтеграції в світовий та 
європейський освітній простір (с. 46-50, ).

Докторська дисертація Т. Антонюк «Міжнародне співробітництво 
вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): 
досвід університетів міста Києва» присвячена аналізу різноманітних аспектів 
міжнародної діяльності вищих навчальних закладів. Дисертаційна робота 
охоплює період реформ в системі вищої освіти за часів незалежності з 1991 
по 2012 рр. Авторка логічно і об’єктивно розкриває освітню політику 
України та законодавче забезпечення розвитку міжнародного
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співробітництва у вищій школі. Т. Антонюк встановила, що розвиток 
нормативно-правового забезпечення системи вищої освіти у 1991-2012 рр. 
пройшов три етапи. На першому етапі (1991-1995 рр.) було ухвалено важливі 
закони і нормативно-правові документи, які передбачали досягнення в 
перспективі загальноєвропейського рівня розвитку освіти та започаткували її 
структурне реформування. На другому етапі (1995-2005 рр.) були ухвалені 
закони прямої дії, які забезпечили поглиблення освітніх реформ та 
приєднання України до Болонського процесу. Упродовж третього етапу 
(2005-2012 рр.) розпочалася робота над розробкою державних стандартів 
освіти, запроваджувалися ключові інструменти Європейського простору 
вищої освіти (с. 53-57). При висвітленні окремих сюжетів цілком логічним 
був вихід за визначені хронологічні межі, що обумовлено повнішим 
розкриттям обраної теми та необхідністю з’ясувати причини і передумови 
певних явищ і процесів. Не викликає сумніву, що за об’єкт дослідження 
визначено провідні університети м. Києва, оскільки вони напрацювали 
широкі наукові міжнародні зв’язки, що може бути використано іншими 
вищими навчальними закладами України в налагодженні міжнародного 
співробітництва.

Не викликають сумніву положення та висновки щодо законодавчого 
забезпечення міжнародної діяльності України у сфері вищої освіти в 1991- 
2012 рр., адже саме нові нормативно-правові акти відкрили можливості до 
запровадження Національної рамки кваліфікацій, Європейської кредитно- 
трансферної системи, введення Додатку до диплома та програми 
студентської мобільності «Подвійний диплом» (62, 70-72, 75, 79, 370-373). 
На прикладі інституціювання відділів міжнародних зв’язків Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 
технічного університету України «КШ». Київського національного 
торговельно-економічного університету, Київського національного 
лінгвістичного університету, Київського національного університету 
технологій і дизайну авторка обґрунтувала роль відділів у розширенні 
географії співробітництва, переходу університетів на якісно новий рівень 
розвитку перш за все завдяки отриманим грантам та входженні провідних 
університетів Києва до міжнародних рейтингів (с. 87-88, 90, 91, 92, 94-96, 
97,98-99, 100-101, 102-103, 107, 141-143,373-375).

Достовірністю відзначаються положення та висновки щодо залежності 
темпів розгортання міжнародного співробітництва, участі у різноманітних 
міжнародних програмах і проектах та рівнем кадрового потенціалу київських 
університетів. Не можна не погодиться з твердженням Т. Антонюк, що саме 
високий рівень кадрового забезпечення став головним ресурсом розвитку 
освітньо-наукової інтеграції, яке відкрило можливості для отримання 
технічної допомоги від зарубіжних установ, організацій і фондів. Саме 
завдяки належному кадровому забезпеченню у провідних університетах 
створювалися наукові парки, нові структурні підрозділи, університети 
отримували статус науково-дослідних. На конкретних прикладах Т. Антонюк 
розкрила шляхи підвищення якості кадрового складу університетів та
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формування кадрів вищої кваліфікації (с. 112-114, 116-117, 119- 120, 123, 
125, 128, 130-133, 137-139, 140, 144, 145,374-375).

Докладністю відзначаються сюжети та положення дисертаційної 
роботи, пов’язані з виявленням та узагальненням форм міжнародної 
співпраці університетів Києва. Зокрема, Т. Антонюк висвітлила зміну 
формату участі університетів у міжнародних програмах на різних етапах 
розгортання міжнародної співпраці, розкрила участь університетів в освітніх 
програмах Темпус, Тасіс, Еразмус Мундус, Жан Моне, реалізацію рамкових 
угод. Авторка довела, що міжнародна діяльність у кожному університеті 
мала свої особливості та специфіку. Достовірними є результати щодо 
визначення взаємозв’язку міжнародної діяльності із сталим розвитком вищих 
навчальних закладів та їхнім поступовим входженням у світовий науковий і 
освітній простір. На конкретних фактах Т. Антонюк розглянула діяльність 
університетів у реалізації міжнародних програм і проектів, що стало вагомим 
чинником утвердження університетів в європейському освітньому просторі 
(с. 292-300, 377).

Позитивним моментом докторської дисертації стало висвітлення ролі 
органів студентського самоврядування у розвитку міжнародної співпраці 
університетів. Авторка обґрунтувала положення про те, що студентські 
органи самоврядування в київських університетах проявили себе як 
важливий внутрішній ресурс модернізації і реформування вищих навчальних 
закладів, сприяли нарощуванню академічної мобільності, розширенню 
міжнародних зв’язків, вплинули на європейський вибір України. 
Розглянувши напрямки міжнародної діяльності університетів, Т. Антонюк 
цілком коректно визначила важливість налагодження академічної 
мобільності професорсько-викладацького складу, студентів у тому числі і 
іноземних, які виступають суб’єктами вищої освіти, як пріоритетні завдання 
міжнародної діяльності вищої школи України (с. 298-300, 378, 380).

Т. Антонюк з достатньою повнотою розкрила чинники, що гальмують 
інтеграційні процеси в галузі освіти, а саме: недостатнє нормативно- 
законодавче забезпечення інтеграційних шляхів розвитку української 
системи освіти, слабкість матеріально-технічної бази, неналежний кадровий 
потенціал університетів (с. 331-345). Практичне значення мають висновки 
авторки щодо визначення основних шляхів модернізації вищої школи в 
Україні, її адаптації до вимог Болонського процесу та перспектив інтеграції 
українських університетів у міжнародний освітній простір. Т. Антонюк 
довела, що спроба адаптації української системи вищої освіти до вимог 
Болонського процесу стала поштовхом до оновлення структури і змісту 
освіти, яка активізувала міжнародну діяльність, наблизила українські 
провідні університети до участі у формуванні Європейського простору вищої 
освіти (с. 304, 306-323, 329-330, 346, 378-379).

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Т. Антонюк 
«Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах 
незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва», 
слід зупинитися на певних дискусійних моментах та побажаннях, що
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Докторська дисертація Т. Антонюк має досить репрезентативну 
джерельну базу. Однак, слід зазначити, що Національний авіаційний 
університет (далі -  НАУ) представлений у роботі досить фрагментарно, 
переважно через діяльність ІСАО, завдяки міжнародній співпраці якого, як 
стверджує авторка були «налагоджені численні зв’язки з авіаційними 
підприємствами й організаціями багатьох країн світу» (с. 190). Повніше 
розкрити напрямки та форми міжнародного співробітництва НАУ допомогло 
б ювілейне видання «Національний авіаційний університет. Літопис /за ред. 
проф. М.С. Кулика. -  K.: Видавництво національного авіаційного 
університету “НАУ-друк”, 2010. -  368 с.». Авторка також не використала 
повною мірою архів веб-сайту НАУ та не опрацювала багатотиражку 
«Авіатор». Власне з цього видання можна довідатись, що університет ще з 
2009 р. приєднався до Великої Хартії Університетів (Magna Charta 
Universitatum), ввів у навчальний процес англомовний проект та має значний 
досвід у запровадженні системи менеджменту якості освіти, отримавши 
сертифікат відповідності менеджменту якості міжнародному стандарту ISO 
9001:2008 за версією 2008. І сьогодні НАУ підтверджує відповідність 
міжнародному стандарту якості;

-  у дисертаційному дослідженні бажано було представити кращий 
досвід університетів зарубіжних країн, у тому числі і вищих навчальних 
закладів пострадянського простору з налагодження міжнародного 
співробітництва та розгортання внутрішньої мобільності для визначення 
причинно-наслідкових зв’язків гальмування освітніх інтеграційних процесів 
в Україні та шляхів просування Болонського процесу в українській освітній 
простір.

Разом з тим висловлені зауваження та побажання суттєво не впливають 
на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. Наукові положення, 
висновки та узагальнення, сформульовані в дисертаційній роботі, є 
достовірними, вони випливають із змісту роботи. Докторська дисертація 
відзначається науковою добросовісністю, докладністю, ретельністю 
оформлення, є самостійним, завершеним, узагальнюючим, комплексним 
дослідженням. Вона виконана на достатньому науково-теоретичному рівні, 
має чітку і логічну структуру, характеризується репрезентативною 
джерельною базою.

Т.Антонюк сформулювала і розв’язала наукову задачу та отримала нові 
наукові результати, що у сукупності доводять визначальну роль 
міжнародного співробітництва університетів у забезпеченні їх сталого 
інноваційного розвитку. Результати та висновки, отримані Т. Антонюк в ході 
дослідження, аргументовані, відзначаються новизною, мають практичне 
значення. Вони пройшли широку апробацію та мають достатнє джерельне 
підґрунтя, повно викладені у працях, опублікованих дисертанткою у фахових 
виданнях (двадцять вісім праць) та одноосібній монографії. Зміст 
автореферату відображає основні положення, результати та висновки 
дисертаційного дослідження.
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Отже докторська дисертація Тетяни Дмитрівни Антонюк «Міжнародне 
співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України 
(1991—2012 рр.): досвід університетів міста Києва» є самостійною, 
завершеною науковою працею, що відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р., а її автор заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії та 
документознавства НАУ 
12 січня 2016 р.

І. Тюрменко
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Вчений секретар

авіаційного університету
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ВІДДІЛ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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