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Акmу a,l ь Hicmb mеIп u d uс ер mа цi йно i р о б о mu.

Сучасний етап розвитку cBiToBoi та вiтчизняноТ економiки

державного управлiння глобальнимхарактеризуеться формуванням

iнформацiйним суспiльством, на ocHoBi знань, в якому соцiально-економiчний

добробут визначаеться високими технологiями, iнновацiйним потенцiалом i

рlвнем 1нтелектуального розвитку. Роль вищоТ освiти cTBopeHHi

iнформацiйного суспiльства не можсi бути переоцiнёна. По-перше, вища ocBiTa

бУле Готувати висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi с покЕtзником економiчного

зростання ,га соцiального прогресу. По-друге, вища школа виступае сферою

соцiального розвитку, яка напряму через упередження виступас каталiзатором

НаУкоВих iдеЙ. По-третс, вища школа захищас i пiдтримуе культурний piBeHb,

iнтелект i духовнiсть суспiльства У своТй сукупностi потреби практики i

СУЧаСниЙ стан кримiналiстичноi Teopii вимагають серйозного осмислення,

ТеОРеТИчноГо ана-шiзу i узагальнення, обумовлюють актуальнiсть

дисертацiйного дослiдження.

OcHoBHi

викладенi в

представлених

Сmупiнь обrрунmованосmi й dосmовiрнiсmь основнuх науков uх

поломсень, BllcHoBKiB i рекоменdацiЙ, сформульованuх в dасерmацi:i

HayKoBi положення, висновки i практичнi рекомендацiТ, що

дисертацii, е логiчними i послiдовними. Обrрунтованiсть

здобувачем наукових положень базусться на аналiзi

iНформацiйно-нормативноТ бази, законодавчих aKTiB УкраТни, вiтчизняних i

зарубiжних публiкацiй.



ТеОРетичнУ та методологiчну основу дослiдження становлять

фУНДаментальнi положення Teopii державного управлiння, а також HayKoBi

ПРаЦi Вiтчизняних i зарубiжних вчених з питань державного управлiння

розвитком дистанцiйноТ освiти Украiни.

ОЗНаЙомившись з дисертацiсю Хмирова Iгоря Михайловича, зазначимо,

ЩО РОбОТа вiдрiзнясться змiстовнiстю, логiчною побудовою викладенням

матерiалу, комплексним розкриттям дослiджуванот проблеми. Завдяки цьому

автор досяг поставленоТ перед собою мети дослiдження.

ЩИСертацiю присвячено теоретико-методологiчному обгрунтуванню та

РОЗРОбЦi ПракТИчних рекомендацiй щодо оптимiзацii державного управлiння

розвитком дистанцiйноi освiти Украiни..

ЩЛЯ РеалiзацiТ мети й завдань дослiдження використовувалася сучасна

НаУКОВа МеТОДОлогiя, Заснована на принципах: системного пiдходу,

СПеЦИфiКа якого визначаеться тим, що BiH орiснтус'дослiдження на розкриття

цiлiсностi об'екта i механiзмiв, що ii забезпечують, на видiлення рiзноманiтних
типiв зв'язкiв складного об'екта i зведення ix в едину теоретичну картину.

VIетодологiчну основу роботи становлять загаJIьнонауковi прийоми

дослiджень i спецiальнi методи, що rрунтуються на сучасних наукових засадах

управлiнськоi, економiчноi i спорiднених з ними наук.. В основу методологii

дослiдження було покладено системний пiдхiд, методологiчна специфiка якого

визначасться тим, що BiH opieHTye дослiдження на розкриття цiлiсностi об'скта i

механiзмiв, що if забезпечують, на видiлення рiзноманiтних типiв зв'язкiв

складного об'скта i зведення iх у сдину теоретичну картину.

Автором використано низку наукових методiв, зокрема: гiпотетико-

дедуктивний метод формування методологiт дисертацiйного дослiдження, який

дав змогу сформувати гiпотезу дослiдження, побудувати евристичну модель

вдосконалення системи державне управлiння розвитком дистанцiйноi освiти

УкраТни. !едуктивний док€LЗ висунутоI гiпотези дослiдження Ъе тiльки

пiдтвердив правильнiсть формування його методологiт, справедливiсть

висновкiв, а й даВ можливiстЬ такоЖ висунути й верифiкувати практичнi

рекомендацii з удоскон€lJIення дослiджуваного об'екта; структурно-



функцiональний аналiз, cyTHicTb якого полягае у видiленнi елементiв системи

державне управлiння розвитком дистанцiйнот освiти Укратни; ряд порiвняльних

методiв, що надали можливiсть аналiзу стандартiв i механiзмiв державне

управлiння розвитком дистанцiйноi освiти Украiни; статистичний метод, що

даВ змогУ розкритИ реальнi й точнi факти стану дослiджуваного об'екта;

прогностичний метод, за допомогою якого визначено бiльш вiддаленi

перспективи його розвитку; теоретико-концептуальний метод, що визначив

напряМ дослiдження, втiлениЙ В аналiзi функцiй, структури та параметрiв

об'скта, та дав змогу позначити, осмислити, описати та порiвняти роль
державне управлiння розвитком дистанцiйноi освiти Украiни, уточнити iх

функцii в дiяльностi кожноi з пiдсистем, оцiнити результати управлiнського
впливу, виявити перспективи й механiзми.

Наукова новизна дисертацiйноТ роботи й отриманих результатiв
визначаеться особистим внеском автора в розв'я{аннi актуальноТ науковоi

проблеми щодо теоретико-методологiчного обГрунтування та розробки
практичних рекомендацiй щодо оптимiзацii державне управлiння розвитком

дистанцiйноТ освiти УкраТни.

Авmороwt упершlе:

о сфОрмульованО й науково-обrрунтовано функцiонально-цiльову
модель механiзмiв державного управлiння розвитку дистанцiйноi вищоi освiти i

напрямИ iT реалiЗацii через процеДуру соцi€шьно-еКономiчноТ оцiнки ефекту

розвиткУ дистанцiйногО навчання, впровадження якого забезпечус

обгрунтування роботи В системi вiдтворення кадрового потенцiалу , та як

концепт модернiзацii системи освiти, шIо rрунтуеться на методологii управлiння
в iнформацiйному суспiльствi, якому притаманна специфiчна iнформацiйно-

технологiчна основа;

о розроблений мультикритерiйний пiдхiд до оцiнки ефективностi

механiзмiв формування iнновацiйних систем розвитку державного управлiння
дистанцiйного навчання, Що враховуе економiчнi, соцiальнi i iнформацiйнi

критерii, який дозволив провести комплексну оцiнку використання методiв



дистанцiйного навчання у вищiй школi на ocнoBi як iснуючоi статистики, так i

думок учасникiв освiтнього процесу;

о здiйснено контент-аналiз державного управлiння розвитком

дистанцiйного навчання в закладах вищот освiти Украiни та на ocHoBi

комплексного пiдходу визначено соцiально-економiчнi оцiнки затребуваностi

дистанцiйного навчання, який заснований на розглядi системи вiдтворення

кадрового потенцiалу в цiлому, з урахуванням iHTepeciB ycix елементiв iT

складових;

Bxodi провеdеноzо dослidэюення було уdосконалено ;

. пiдходи до удосконалення органiзацiйного механiзму державного

управлiння впровадження дистанцiйного навчання, якi включають активне

викорисТаннi iнформацiйно телекомунiкацiйних технологiй, i на вiдмiну вiд

британськоТ i американськоТ моделi можуть здiйснюв а,гиая у будь-якiй формi

що дозволяе управляти системою дистанцiйноi оёвiти за рахунок гнучких

зворотних зв'язкiв, включас органiзацiю ocBiTHix потреб студентiв; розвиток
адаптивНих якосТей особИ студента; створення умов для апробацii i розвитку

дистанцiйноi моделi;

о напрями розвитку кадрового потенцiалу дистанцiйноi вищоi освiти

УкраIни, через запропоновану систему рекомендацiй з iнтенсифiкацii

навчального процесу, а також пiдготовки викладачiв до роботи дистанцiйно,

що дозволяють застосовувати iх в практичнiй дiяльностi викладачiв закладiв

вищоТ освiти, органiзаторiв навчального процесу в системi дистанцiйноТ освiти;

о сучаснi напрямИ модернiзацiТ нормативного та органiзацiйного

механiзмiв державного управлiння розвитком дистанцiйного навчання, через

сформуванi стратегiчнi потреби в ocBiTi, якi реалiзуються повнiстю, а саме: в

умоваХ дсистемИ дистанцiйногО навчаннЯ повнiстЮ реалiзуються потреби в

академiчнiй мобiльностi, фiнансовiй доступностi здобуття освiти, вiдсутностi

конкурсного прийому i вiкового цензу, своечаснiй модернiзацiТ i модифiкацii

навчального MaTepi-y;

в duсерmацii' набуло поdальttlоzо розвumку ;



ocHoBHi iндикатОри ефекТивностi вищоi освiти в умовах розвитку
iнформацiйного суспiльства, як цiлiсна система принципiв ефективного

функцiнування структур дистанцiйноi освiти, що включае принцип

легiтимностi структур дистанцiйноi освiти, культурно-генеративний принцип,

принциП узгодженостi соцiальНо-унiверсальноi i особовоi орiснтацiй

дистанцiйнот освiти, принцип суб'сктностi технологiй дистанцiйного навчання, ,

принциП професiЙноТ пiдгОтовки в структУрах дистанцiйноi освiти;

о систематизацiя теоретико-методологiчного iнструментарiю

зарубiжного досвiду державного управлiння розвитком дистанцiйноТ вищоТ

освiти, через впровадження принципiв вiдкритоi освiти, вирiшення проблеми

доступностi вищоi освiти, появи вiдкритих унiвёрситетiв задля зниження

соцiальноi напруженостi. Впровадження рiзноманiття iдей дистанцiйного
навчання, що спостерiгалося в цей перiод, вiдкривае простiр для пошуку його

найбiльш ефективних форм i методiв, що реалiзовуються в евроiнтеграцiйних

етапах розвитку дистанцiйного навчання;

о напрями державного управлiннi наданням ocBiTHix послуг в умовах
розвиткУ iнформацiйного суспiльства на ocHoBi нових органiзацiрiних форм в

дистанцiйному навчаннi, якi пов'язанi з використанням iнформацiйних i
комунiкацiйниХ технологiЙ та дидактиЧногО потенцiалу, який може бути

реалiзований при використаннi електронних ocBiTHix pecypciB (для пред'явлення

навчальнот iнформацii, поточного контролю i так далi) i широкому
застосуваннi комунiкацiйних технологiй для постiйного монiторингу освiтнього
процесу, якi викорLIстовуються не як самоцiль, а як засiб iнтенсифiкацiТ

навчального процесу.

повноmа вuсвimлення рвульmаmiв dослidмсення в опублiкованuх

працях mа авmорефераmi.

OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдження оприлюдrленi на

мlжнародних наукових конгресах та науково-практичних конференцiях в рiзних
MicTax Украiни, а також за кордоном.

OcHoBHi поJIоження дисертацiйноТ роботи опублiковано в 31 науковiй
працi, зокрема в 1 одноосiбнiй монографii, lб статтях у фахових наукових



виданнях Украiни з державного управлiння, 5 статтях у наукових перiодичних

виданнях iнших держав з обраного напрямку дослiдження, 9 тезах у матерiалах

науково-практичних конференцiй. Загальний обсяг публiкацiй автора за темою

дослiдже ння -З 6,7 др. арк.

У наукових працях в повнiй Mipi вiдзеркалено Bci роздiли рецензованоI

дисертацii.

Оцiнка оформлення дисертацii

змiст дисертацiйнот роботи логiчний, виклад матерiалу послiдовний i

достатньою мiрою розкритий.

Змiст автореферату повнiстю iдентичний основним положенням

дисертацiт. В цiлому дисертацiйна робота та авторефер?т,, написанi

лiтературною украiнською мовою, легко читаються i сприймаеться.

Пракmuчне значення duсерmацiйноi робоmu.

Полягае у тому, що теоретико-методологiчнi положення дисертацiйноi

роботи доведено до рiвня конкретних концептуальних i науково-методичних

висновкiв, пропозицiй тарекомендацiй щодо iнституцiйного забезпечення

державного управлiння розвитком дистанцiйноi освiти УкраТни.

запропонованi автором пiдходи до використання методологiчного

пiдходу до вдосконалення державного управлiння розвитком дистанцiйнот

освiтИ УкраIнИ впроваджено У дiяльнiсть Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi

мiськоI Ради (довiдка м 2з69102-2Il2О вiд 2б.08 .2О2;О р.) та Щепартаменту освiти

та гумаНiтарноi полiтикИ ЧеркасьКоI MicbKoi ради (довiдка м l1 68.|2-4l| вiд
04.08.2020 р.). ТеоретиЧнi положення, отриманi в дисертацiйному дослiдженнi,
активно застосовуються Iнститутом пiслядипломноТ освiти та заочного

(дистанцiйного) навчання Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi в.н.
каразiна при формуваннi Концепцii розвитку та розповсюдження системи

дистанцiйноТ освiти.



luскусiйнi полосtсення mа заувомсення u4оdо змiсmу duсерmшцii.

ПозитивнО оцiнюючи виконане дослiдження, вважаемо за доцiльне
висловити деякi зауваження i побажання:

1. Щисертант обрав пiдхiд до дисертацiйного дослiдження, який

засновано на широкому комплексному охопленнi предмету дослiдження. Це с

достатньо виправданим з огляду на новизну дослiлжуванот проблеми, але, на

жыIь, авторУ не вдалося уникНути типового для бiльшостi дослiджень такого

роду недолiку, коли дисертант ((сканус) величезне коло питань, якi не мають

суттсвого значення для досягнення головноi мети дослiдження, i

абстрагуватись вiд несуттсвих MoMeHTiB. У роботi наведено багато

фактологiчного або описового достатньо вiдомого матерiалу, загальних

рекомендацiй, декларативних тверджень на шкоду дослiдницькiй компонентi.

I_{e, певною мiрою, заважае цiлiсному сприйняттю тЬксту дисертацiТ i декiлька
вiдволiкас вiд сприйняття авторських науково-iнновацiйних позицiй, навколо

яких може чинитися дискусiя. ЦеЙ недолiк, значною мiрою притаманний

першому ( стор.24- 80) та другому ( стор.81- 143) роздiлам дослiдження, якi е

занадто переобтяженими.

2. Практичне значення одержаних У роботi результатiв дiйсно с

пiдгрунтям до формування iнновацiйних систем розвитку дистанцiйного
навчання, Що враховуе економiчнi, соцiальнi i iнформацiйнi критерiТ; але, на

жаль, автором не надано власнот оцiнки, коли розроблений мультикритерtйний

пiдхiд може бути ефективно втiлено в YKpaTHi

з. В роботi автор детально розглядае зарубiжний досвiд державного

управлiння розвитком дистанцiйноi вищоi освiти (стор. 95-115), але не показус

його впровадження на piBHi закладiв вищоi освiти в YKpaTHi.

4. в авторефератi дисертацiйного дослiдження не конкретизовано

ключовi напрями проведеного контент-аналiз державного управлiння

розвитком дистанцiйного навчання в закладах вищот освiти Украiни, та на ж€шь

бракуе статистИчного матерiалу за обраною темою, хоча в рукопису Тх

достатньо.



5. Посилання на теоретичнi напрацювання iнших aBTopiB в роздiлах

власних дослiджень та пропозицiй с недоцiльним (стор. 79, |2|,З02).

В той же час слiд вiдзначити, що вказанi зауваження Hi в якiй Mipi не

знижують загаJIьноi науковоi i практичноi цiнностi роботи i не впливають на

достатньо позитивну оцiнку дисертацii Хмирова Iгоря Михайловича.

заzuльнuй вuсновок.

Таким чином, слiд зазначи-tи, що дисертацiйна робота Хмирова Iгоря

NzIихайловича <Щержавне управлiння розвитком дистанцiйноi освiти УкраТни>,

вiдповiдае вимогам VIОН Украiни, пунктiв 9,10, 12 Порядку присудження

наукових ступенiв i присвосння вченого звання старшого наукового

спiвробiтника, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24

липня 201З року М567, а саме: с завершеною (валiфiкацiйною науковою

працею, у якiй отримано HoBi науково обГрунтованi результати в г€Lлузi науки

державного управлiння, що розв'язують конкретну наукову проблему, & iT автор

заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора наук з державного

управлiння за спецiальнiстю 25.00.02 - механiзми державного управлiння.

Офiчiйний опонент:

Ректор комунаJIьного закладу ви
<Щнiпровська академiя непере

ЩнiпропетровськоТ обласноТ

доктор наук з державного уп
заслужений працiвник освiти У В,k ар сиLЕнко
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