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про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації 

ШЛЄІНОЇ ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ 
«Організаційно-педагогічні умови формування тендерної культури 

студентів аграрних закладів вищої освіти», 
що представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 -  освітні, педагогічні науки

Спрямування України на інтеграцію у світову спільноту на основі 

демократичних перетворень та соціально-економічні зміни українського 

суспільства вимагають нових підходів до розвитку системи освіти, 

запровадження прогресивних концепцій, сучасних ідей. Ключовими для 

сучасної педагогіки визнаються ідеї рівності та рівноправності за ознакою 

статі, як умова сталого розвитку економіки, соціальної та культурної сфер 

життя суспільства. Це вимагає формування нового тендерного світогляду, 

виховання культури тендерної рівності, що охоплює всі сфери соціальних 

відносин. Науковці доводять, що освіта може стати дієвим механізмом 

формування та поширення глобальних цінностей, а також сприяти пошуку 

компромісів між традиційними національними цінностями та цінностями 

глобальної культури. В таких реаліях важливими є методологічні, 

психологічні, педагогічні та методичні аспекти проблем професійної 

підготовки майбутніх фахівців, спрямовані на досягнення загальної культури 

взагалі, та тендерної, зокрема.

Тема дослідження є складовою наукової теми кафедри педагогіки і 

педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького «Підготовка майбутніх фахівців 

педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» (державний 

реєстраційний номер 011711006709).

Дисертанткою коректно визначено актуальність, науковий апарат 

дослідження, вдало структуровано зміст. Робота характеризується логічно 

виваженою структурою, що охоплює низку дослідницьких завдань і 
відображає досягнення поставленої мети.



2

У першому розділі дисертації -  «Теоретичні засади формування 

тендерної культури студентів» -  авторка проаналізувала ступінь 

дослідженості проблеми в науковій педагогічній літературі та нормативно- 

правові акти наднаціонального та національного рівнів, конкретизувала зміст 

основних понять, пов’язаних з тендером, вказала на необхідність поширення 

політики «тендерної пріоритезації» (gender mainstreaming), яка передбачає 

інтеграцію аспекту забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і 

чоловіків у різні сфери суспільного життя, і в систему освіти, зокрема, 

проаналізовано особливості тендерного підходу, як площини для формування 

тендерної культури.

У другому розділі дисертації -  «Організаційно-педагогічні умови 

формування тендерної культури студентів у навчально-виховній роботі 
аграрних закладів вищої освіти»- проаналізовано специфіку формування 

тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, визначено 

організаційно-педагогічні умови, компоненти, критерії та показники 

сформованості тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

Спираючись на особливості тендерного підходу, як площини для 

формування тендерної культури, Шлєіна Людмила Іванівна доречно звернула 

увагу на необхідність урахування специфіки студентського контингенту 

закладу вищої освіти аграрного профілю, встановила, що основними 

шляхами отримання необхідних знань, вмінь та навичок з тендерної 

проблематики включення тендерної складової до змістової частини 

навчального процесу та позааудиторної роботи.

Дисертантка класифікувала гендерно-орієнтовані форми організації 

навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти -  за домінувальними 

завданнями, з виокремленням серед них позааудиторних освітньо- 

розвивальних, позааудиторних дозвіллєвих, позааудиторних громадсько- 

діяльнісних, а також обгрунтувала організаційно-педагогічні умови 

формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

У третьому розділі дисертації -  «Експериментальне дослідження 

ефективності організаційно-педагогічних умов формування тендерної



з
культури студентів аграрних закладів вищої освіти» — експериментально 

перевірено ефективність організаційно-педагогічних умов формування 

тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, розроблено та 

апробовано систему роботи з формування тендерної культури студентів в 

освітньому процесі аграрного закладу вищої освіти, яка містить декілька 

логічних етапів: набуття тендерних знань, розвиток тендерної свідомості; 

формування тендерних цінностей, їх інтеріоризація, вироблення власного 

ставлення до проблем тендеру; розвиток вмінь та навичок керування 

мотивами реалізації доцільних форм тендерної поведінки, виконання 

сімейних, професійних, соціальних функцій, відношення до осіб протилежної 

статі на основі егалітарності.
Практичне значення наукових результатів дослідження полягає у тому, 

що його теоретичні положення й висновки можуть використовуватись при 

впровадженні підходів щодо формування тендерної культури студентів в 

навчально-виховний процес аграрних закладів вищої освіти; для розширення 

та вдосконалення змісту навчальних дисциплін та курсів за вибором; при 

укладанні підручників, навчально-методичних посібників, програм. 

Фактологічні матеріали дослідження можуть бути використані кураторами 

академічних груп для розширення форм позааудиторної діяльності тендерної 

спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного 

збагачення гендерно-орієнтованих форм виховної роботи, творчого 

коригування освітнього середовища, відповідно до вимог тендерного 

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 тендерної спрямованості з педагогіки, 
психології тощо.

Аналіз тексту дисертаційної роботи дає підстави стверджувати, що 

авторкою послідовно реалізовані всі поставлені завдання. Висновки роботи є
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ґрунтовними та повними, що висвітлюють тему дисертаційної роботи.

Суттєво, що кількість публікацій здобувачки за темою дисертації у 

наукових фахових виданнях України та у закордонних періодичних виданнях 

відповідає вимогам до робіт такого рівня; у висновках до кожного розділу 

роботи наведений перелік праць дисертантки, які відображають основний 

зміст розділу. До позитивних моментів слід віднести обширну апробацію 

дослідження на 13 конференціях різного рівня. З яких 10 міжнародних (з них 

4 закордонних (Польща, Германія, Швеція) та 3 всеукраїнських.

Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертантка досягла 

визначеної мети дослідження і довела, що для українського освітнього 

простору ідеї формування тендерної культури є актуальними, заслуговують 

на всебічне вивчення та застосування, відповідно до європейських вимог з 

урахуванням сучасних тенденцій.

Результати дослідження засвідчують вирішення поставлених завдань. 

Проте слід вказати, що, на нашу думку, поряд із позитивними 

досягненнями у виконаній дисертаційній роботі мають місце певні недоліки, 

упущення, дискусійні моменти:

1. Нормативно-правова база, яка розглядається в першому розділі, має 

бути подана згідно вимог, в тексті не зазначені роки прийняття законодавчих 

актів України та не завжди зазначені роки ратифікації міжнародних 

нормативних актів на території України.

2. Висновки до розділів узгодити із завданнями дослідження.

3. У деяких частинах тексту дисертації спостерігаються синтаксичні 

ускладнення, які не дають можливості цілісно охопити змістовний сенс й 
характер речення.

4. В розділі 3 бажано конкретизувати використані статистичні методи 

дослідження, які подано в Додатках.

5. В окремих випадках не узгоджена з текстом роботи логіка викладу 
Додатків (наприклад, Додатки К, Л, М).
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Вказані зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки й 

суттєво не впливають на загальний високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.

Усе це дає підстави для висновку, що кваліфікаційна наукова праця 

Шлєіної Л.І. «Організаційно-педагогічні умови формування тендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти» є самостійним 

завершеним дослідженням, яке за своїм змістом, рівнем новизни, 

теоретичною і практичною значущістю одержаних результатів відповідає 
вимогам, які висуваються до робіт такого рівня.

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість та вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Шлєіної Людмили Іванівни на здобуття наукового ступеня вищої 

освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України №40 від 12.01.2017 року (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 3 лютого 2017 року за №155/30023) та пп.9-18 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 року №167) і може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді зі спеціальності -  011 Освітні, педагогічні науки.

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

і соціальної роботи Мелітопольського 

державного педагогічного університету 

імені Богдана Хме, К. С. Аверіна


