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Дисертацію присвячено вирішенню проблеми формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Метою роботи є визначення, 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти. 

Актуальність дослідження. Інтеграція України у світовий та європейський 

соціокультурний простір передбачає досягнення рівноправності за ознакою статі, 

як умову сталого розвитку економіки, соціальної та культурної сфер життя 

суспільства. Важливим завданням є формування в особистості гендерної культури, 

що охоплює всі сфери соціальних відносин. Сучасна система вищої освіти 

спрямована на виховання нового покоління фахівців, які б поєднували 

професіоналізм з гуманістичними цінностями, загальною та гендерною культурою, 

від яких залежить вирішення проблем міжособистісної взаємодії, побудова 

ефективної траєкторії особистісного та кар’єрного зростання й досягнення 

економічної стабільності суспільства.  

У першому розділі дисертації – «Теоретичні засади формування гендерної 

культури студентів» – встановлено, що державна гендерна політика в Україні 

регулюється нормативно-правовими актами наднаціонального та національного 

рівнів; основою для імплементації ідей гендерної рівності, гендерної культури в 

суспільні відносини та в cиcтему вищої ocвiти України постають ратифіковані 

міжнародні та вітчизняні законодавчі акти і нормативно-правові документи. 

З᾿ясовано, що у науковому просторі царина гендерних питань актуалізує механізми 



реалізації гендерного підходу: збір та аналіз інформації про гендер; проведення 

гендерного аналізу; досягнення гендерного паритету в державному управлінні; 

організація гендерної освіти. Підтримано необхідність поширення політики 

«гендерної пріоритезації» (gender mainstreaming), що передбачає інтеграцію 

аспекту забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у різні сфери 

суспільного життя, і в систему освіти, зокрема.  

Здійснено цілісний аналіз наукових досліджень у контексті актуалізації 

гендерного підходу в освіті та конкретизовано зміст основних понять, пов’язаних з 

гендером: культура, гендерна культура, формування гендерної культури, гендерне 

виховання, позааудиторна робота. Проаналізовано особливості гендерного підходу 

в освіті, що грунтуєтьcя нa педaгoгiчнoму знaннi та постає площиною для 

формування гендерної культури студентів через: розширення соціалізації 

особистості у професійному, громадському та сімейному житті; здійснення 

прямого чи опосередкованого професійного педагогічного впливу на розвиток та 

формування особистості; створення гендерночутливого середовища; надання 

егалітарних настанов, орієнтацій, зразків, моделей поведінки; побудову 

рівноправних міжособистісних взаємин; гармонізацію взaємoдiї нa пiдcтaвaх 

егaлiтaризму; сприяння самовизначенню щодо ролі та місця особистості в 

суспільному виробництві, професійній кар’єрі та житті. 

У другому розділі дисертації – «Організаційно-педагогічні умови 

формування гендерної культури студентів у навчально-виховній роботі 

аграрних закладів вищої освіти» – визначено особливості формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, організаційно-

педагогічні умови, компоненти, критерії та показники сформованості гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Уточнено, що основними 

шляхами набуття необхідних знань, умінь та навичок з гендерної проблематики 

в умовах закладу вищої освіти є включення гендерної складової до змістової 

частини навчального процесу та позааудиторної роботи. 

Професійний педагогічний вплив передбачає усвідомлення мети, завдань, 

принципів формування гендерної культури, врахування особливостей становлення 



особистості студента і психологічних особливостей гендерної поведінки молоді, а 

саме: становлення гендерної ідентичності, пошук себе в реалізації соціальних 

ролей, вибір форм поведінки, пов'язаних зі сприйнятливістю до соціальних 

проблем, зокрема й гендерних, розвиток відповідальності, прояв емоційного та 

ціннісного ставлення до мужності та жіночності, виявлення готовності до шлюбних 

взаємин, формальна підтримка гендерної рівності та реальне відтворення 

традиційних моделей поведінки, намагання відповідати стереотипам й одночасно 

виявляти індивідуальність, розбіжності життєвих цінностей юнаків та дівчат, 

недостатній рівень гендерної чутливості, прояв гендерної сегрегації під час вибору 

професії тощо. 

Звернено увагу на необхідність урахування особливостей формування 

гендерної культури студентів aгрaрнoгo закладу вищої освіти: недостатня 

обґрунтованість в теорії та методиці вищої освіти завдань, організаційно-

педагогічних умов, форм організації навчально-виховного процесу, спрямованих 

на формування гендерної культури; кількісна перевага в освітніх програмах 

дисциплін професійної підготовки, що дещо зменшує можливість набуття 

студентами гендерноорієнтованих знань, умінь та навичок; відсутність 

методичного інструментарію щодо упровадження гендерної складової у 

навчально-виховний процес; деяка недооцінка позааудиторної та виховної 

роботи. Класифіковано гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи – за 

домінувальними завданнями, з виокремленням серед них освітньо-

розвивальних, дозвіллєвих, громадсько-діяльнісних. Створено методичні 

рекомендації на допомогу кураторам у формуванні гендерної культури 

студентів. 

Обґрунтовано оргaнiзaцiйнo-педaгoгiчні умoви формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, а саме:  інтеграція гендерної 

складової до змісту навчального процесу шляхом органічного включення гендерної 

проблематики, переважно на початковому етапі навчання студентів, до 

нормативних та вибіркових навчальних курсів, з акцентом на засвоєння наукових 

гендерних знань як основи ціннісного ставлення до егалітарних ідеалів; створення 



вільного від гендерних стереотипів гендерночутливого освітнього середовища; 

залучення студентів до участі у позааудиторній діяльності, з використанням 

гендерноорієнтованих форм виховної роботи.  

Визначено, з урахуванням логіки розвитку особистісного зростання, 

компоненти, критерії та показники сформованості гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти: когнітивний компонент, що слід оцінювати за 

допомогою критерію «гендерна  обізнаність»; рефлексивний компонент, що слід 

оцінювати за допомогою критерію «гендерна чутливість»; дієво-практичний 

компонент, що слід оцінювати за допомогою критерію «доцільна гендерна 

поведінка». 

У третьому розділі дисертації – «Експериментальне дослідження 

ефективності організаційно-педагогічних умов формування гендерної 

культури студентів у навчально-виховній роботі аграрних закладів вищої 

освіти» – експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних 

умов формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти 

шляхом їх упровадження в систему роботи з формування гендерної культури 

студентів аграрних закладів вищої освіти, яка реалізовувалась у декілька етапів, 

таких як: набуття гендерних знань, розвиток гендерної свідомості; формування 

гендерних цінностей, їх інтеріоризація, вироблення ставлення до проблем гендеру; 

розвиток вмінь та навичок керування мотивами реалізації доцільних форм 

гендерної поведінки, виконання сімейних, професійних, соціальних функцій, 

відношення до осіб протилежної статі на основі егалітарності. Змістовий блок 

системи роботи з формування гендерної культури студентів аграрного закладу 

вищої освіти поєднував навчальну та позааудиторну діяльність, з акцентуванням 

гендерноорієнтованих форм.  

Результати діагностики гендерної культури студентів аграрного закладу 

вищої освіти показали наявність позитивної динаміки щодо опанування ними 

ознаками кожного з компонентів гендерної культури та підтвердили наші 

очікування щодо ефективності системи роботи з комплексного використання 

визначених організаційно-педагогічних умов. Статистична перевірка довела 



вірогідність зафіксованих змін. Найбільш помітною виявилась  динаміка коливань 

за дієво-практичним компонентом, що підтверджує ефективність поєднання 

теоретичної та практичної підготовки; найменша динаміка коливань за 

рефлексивним компонентом, що підтверджує необхідність акцентування в системі 

роботи саме діяльності, спрямованої на інтеріоризацію виховних впливів. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів: 

– вперше теоретично обґрунтовано й експериментально досліджено 

організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти; надана класифікація гендерноорієнтованих форм 

позааудиторної роботи; апробована система роботи з формування гендерної 

культури студентів аграрного закладу вищої освіти з інтеграцією гендерної 

складової до змісту навчального процесу, створенням гендерночутливого 

освітнього середовища, розширенням гендерноорієнтованих форм позааудиторної 

роботи куратора студентських груп в університеті та в гуртожитку; 

 – уточнено зміст ключових понять: гендерна культура, гендерне виховання, 

позааудиторна робота, формування гендерної культури студентів; 

схарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; 

 – подальшого розвитку набули теоретичні та практичні аспекти інтеграції 

гендерного підходу у систему вищої освіти.  

Практичне значення наукових результатів дослідження полягає у тому, що 

його теоретичні положення та висновки можуть використовуватись при 

впровадженні підходів щодо формування гендерної культури студентів у 

навчально-виховний процес аграрних закладів вищої освіти; для розширення та 

вдосконалення змісту навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», 

«Політологія», «Історія України», «Правознавство», «Культурологія», «Українська 

мова за професійним спрямуванням», «Етика та естетика» та ін.; при укладанні 

підручників, навчально-методичних посібників, програм. 

Методичні рекомендації для кураторів академічних груп можуть бути 

використані для розширення форм позааудиторної діяльності гендерної 



спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного збагачення 

гендерноорієнтованих форм виховної роботи, творчого корегування освітнього 

середовища, відповідно до вимог гендерного підходу. Окремі проблеми, висвітлені 

в дослідженні, можуть розглядатись у змісті курсів підвищення кваліфікації 

вчителів у системі післядипломної освіти. Результати дослідження можуть 

ураховуватися у науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти. Теоретико-

методологічна база дослідження та фактологічні матеріали є підґрунтям нових 

наукових розвідок гендерної спрямованості з педагогіки, психології тощо.  

Виконане дослідження не вичерпує всіх питань, пов’язаних із досліджуваною 

проблемою. Подальшої розробки вимагають такі питання: навчально-методичний 

супровід навчального процесу та позааудиторної  діяльності з формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; посилення 

міжпредметних зв’язків у процесі формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти, виховання гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти шляхом співпраці з громадськими організаціями гендерної 

спрямованості.  

Ключові слова: гендер; гендерна культура; гендерна освіта; гендерний 

підхід; гендерне виховання; гендерні стереотипи; позааудиторна робота; 

гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи; професіогенез.  
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ABSTRACT 

 

Shlieina L.I. Organizational and pedagogical conditions of the gender 

culture formation of the students at agrarian higher education institutions. – The 

scientific qualification work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (speciality 011 – Educational, 

pedagogical sciences – Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan 

Khmelnytsky, Melitopol, 2021. 

The thesis is devoted to the solution of the problem of gender culture formation 

of the students at agrarian higher education institutions. The aim of the work is to 

determine, theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of 

organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of the 

students at agrarian higher education institutions. 

Relevance of research topic. Ukraine's integration into the world and European 

socio-cultural space presupposes the achieving of gender equality as a condition for 

sustainable development of economic, social and cultural spheres of society. The 

important task is the personal gender culture formation, which covers all areas of social 



relations. The modern system of higher education is aimed at educating a new 

generation of professionals who will be able to combine professionalism with 

humanistic values, general and gender culture, on which the solution of interpersonal 

interaction, an effective trajectory building of personal and career growth and 

economic stability achieving in the society are dependent. 

In the first chapter of the thesis – "Theoretical foundations of the students 

gender culture formation" – it is determined that the state gender policy in Ukraine 

is carried out by legal regulations of supranational and national levels; the basis for 

implementation of the ideas of gender equality, gender culture in public relations and 

in the system of higher education of Ukraine are ratified international and domestic 

legislation and regulations. 

It is defined, that in the scientific space, the realm of gender issues actualizes the 

mechanisms of gender approach implementation: collection and analysis of 

information on gender issues; conducting gender analysis; implementation of gender 

parity in public administration; organization of gender education. The need to spread 

the policy of "gender mainstreaming", which provides the integration of the aspect of 

ensuring equal rights and opportunities for women and men in various spheres of public 

life, and in the education system, in particular, is supported. 

A comprehensive analysis of scientific researches in the context of the gender 

approach actualization in education was conducted and the content of basic concepts 

related to gender, e.g. culture, gender culture, gender culture formation, gender 

education, extracurricular work, was specified. The peculiarities of the gender 

approach in education, which is based on pedagogical knowledge and is a base for the 

gender culture formation of students through expanding the individual socialization in 

professional, public and family life; implementation of direct or indirect professional 

pedagogical influence on the development and formation of personality; creating a 

gender-sensitive environment; providing egalitarian guidelines, orientations, patterns, 

models of behavior; equal interpersonal relationships building; harmonization of 

interaction on the basis of egalitarianism; promoting self-determination about the role 

and place of the individual in social production, professional career and life, were 



analysed. 

The second chapter of the thesis – "Organizational and pedagogical 

conditions for the gender culture formation of students at agrarian higher 

education institutions " – analyzes the specifics of the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions, defines organizational and 

pedagogical conditions, components, criteria and indicators of gender culture 

formation of students at agrarian higher education institutions. It is specified that the 

main ways to acquire the necessary knowledge, skills and abilities in gender issues at 

a higher education institution is to include a gender component into the content of the 

educational process and extracurricular activities. 

The professional pedagogical influence involves the understanding of purpose, 

objectives, principles of gender culture formation, taking into account features of 

student’s personality development and psychological features of youth gender 

behavior, namely: the gender identity formation, finding yourself in the 

implementation of social roles, choice of behaviors related to susceptibility to social 

problems, gender in particular, the development of responsibility in relationships, 

expression of emotional and value attitude to masculinity and femininity, 

demonstration of readiness for marital relations, formal support of gender equality and 

real reproduction of traditional behavior patterns, attempts to meet stereotypes and at 

the same time reveal individuality, differences in life values of boys and girls, 

insufficient level of gender sensitivity, demonstration of gender segregation in 

choosing a profession, etc. 

Attention is drawn to the need to take into account the specifics of the gender 

culture formation of students at agrarian higher education institutions: insufficient 

substantiation of the tasks in the theory and methods of higher education, 

organizational and pedagogical conditions, forms of organization of the educational 

process aimed at the formation of gender culture; quantitative advantage of 

professional training disciplines in educational programs, which in some way reduces 

the possibility of students to acquire gender-oriented knowledge, skills and abilities; 

the lack of methodological tools for the gender component introduction into the 



educational process; some underestimation of extracurricular and educational work. 

Gender-oriented forms of extracurricular work are classified according to the dominant 

tasks, with the separation of extracurricular educational and developmental, leisure, 

and social activities. Methodical recommendations have been created to help curators 

in forming the gender culture of students. 

Organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions are substantiated, namely: integration 

of the gender component into the content of the educational process through organic 

inclusion of gender issues, mainly at the initial stage of students' education, to 

normative and selective courses, with an emphasis on the acquisition of scientific 

gender knowledge as the basis of a valued attitude to egalitarian ideals; creating a 

gender-sensitive educational environment free of gender stereotypes; involvement of 

students in extracurricular activities, using gender-oriented forms of educational work. 

Taking into account the logic of personal growth, components, criteria and 

indicators of gender culture the formation of students at agrarian higher education 

institutions, following components were determined: cognitive component, which 

should be evaluated using the criterion of "gender awareness"; reflexive component, 

which should be evaluated using the criterion of "gender sensitivity"; effective-

practical component, which should be evaluated using the criterion of "appropriate 

gender behavior". 

In the third chapter of the thesis – "Experimental study of the effectiveness of 

organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions" – the effectiveness of 

organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of students 

at agrarian higher education institutions was experimentally tested through their 

implementation into the work system on the gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions, which was implemented during several stages, 

such as: acquisition of gender knowledge, development of gender consciousness; 

formation of gender values, their interiorization, the development of own attitude to 

gender issues; development of skills and abilities to manage the motives of expedient 



forms of gender behavior realization, assuming of family, professional, social 

functions, attitude to the people of the opposite sex on the basis of egalitarianism. The 

content block of the work system on the gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions combined educational and extracurricular 

activities, with an emphasis on gender-oriented forms. 

The diagnostic results of gender culture of students at agrarian higher education 

institution showed the positive dynamics in gaining proficiency in features of each 

gender culture component and confirmed expectations about the effectiveness of the 

work system on the complex use of certain organizational and pedagogical conditions. 

Statistical verification proved the reliability of the recorded changes. The most 

noticeable is the dynamics of fluctuations in the effective-practical component, which 

confirms the effectiveness of the theoretical and practical training combination; the 

smallest one is the dynamics of fluctuations in the reflexive component, which leads to 

the conclusion that it is necessary to emphasize the activities aimed at the 

internalization of educational influences in the work system. 

Scientific novelty and theoretical significance of the obtained results:  

- the organizational and pedagogical conditions of the gender culture formation 

of students at agrarian higher education institutions were for the first time theoretically 

substantiated and experimentally studied; the classification of gender-oriented forms 

of extracurricular work is provided; the work system of the gender culture formation 

of students at agrarian higher education institution with the integration of the gender 

component to the content of the educational process, creation a gender-sensitive 

educational environment, broadening extracurricular gender-oriented forms of 

educational work in university groups and in the dormitory was tested; 

- the content of key concepts, namely gender culture, gender education, 

extracurricular activities, gender culture formation of students was specified; the 

components, criteria, indicators and levels of gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions were characterized;  

- theoretical and practical aspects of the gender approach integration into the 

higher education system were further developed. 



The practical significance of the scientific results of the study is that its 

theoretical principles and conclusions can be used in the implementation of approaches 

to the gender culture formation of students into the educational process of agrarian 

higher education institutions; for broadening and improving the content of disciplines: 

"Pedagogy", "Psychology", "Political Science", "History of Ukraine", "Law", 

"Culturology", "Ukrainian language for professional communication", "Ethics and 

aesthetics" etc.; when compiling textbooks, manuals, programs. Methodological 

recommendations for curators of academic groups can be used to expand the forms of 

gender oriented extracurricular activities at the university and dormitory, quantitative 

and qualitative enrichment of gender-oriented forms of educational work, creative 

adjustment of the educational environment in accordance with gender approach. Some 

of the problems highlighted in the study can be considered in the content of teacher 

training courses in the postgraduate education system. The results of the study can be 

taken into account in students research work. Theoretical and methodological base of 

research and factual materials are the basis for new gender-oriented scientific 

researches in pedagogy, psychology etc. 

The research does not cover all the issues related to the research problem. The 

following issues require further development: educational and methodological support 

of the educational process and extracurricular activities for the gender culture 

formation of students at agrarian higher education institutions; strengthening 

interdisciplinary links in the process of the gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions, gender culture education of students at agrarian 

higher education institutions through cooperation with gender-oriented public 

organizations. 

Keywords: gender; gender culture; gender education; gender approach; gender 

education; gender stereotypes; extracurricular activities; gender-oriented forms of the 

educational process organization; professional genesis. 
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