
висновок
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

Актуальність обраної теми. Сьогодні тенденція до активного 

зацікавлення тендерною проблематикою є закономірним явищем, що вимагає 

визначення ролі, сутності, особливостей, механізмів упровадження її 

складових в сучасну систему освіти. Особливий науковий інтерес становлять 

ідеї щодо формування тендерної культури, як цілеспрямованого 

педагогічного процесу розвитку та становлення особистості під впливом 

зовнішніх впливів виховання, навчання, соціального середовища, з метою 

розвитку у неї певних соціально та професійно значущих якостей, який 

реалізується спеціально організованою сукупністю змісту, форм, методів і 

засобів і сприяє адекватній статево-рольовій поведінці та успішності 

побудови тендерних відносин.

У вітчизняній педагогічній науці тендерний підхід акцентує ідеї 

тендерної рівності, орієнтує на утвердження рівних, незалежних від статі 

можливостей самореалізації особистості, проте наявні наукові розвідки в 

ракурсі окреслених проблем обмежуються розглядом окремих положень, 

проблемних питань, актуалізацією значення загальної та тендерної культури і 

поки що не дають цілісного уявлення про тендер та його складові.

Попри наявність наукових досліджень та позитивного досвіду щодо 

інтеграції тендерного підходу в освітній процес окремих закладів вищої 

освіти, завдання формування тендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти залишились поза увагою вітчизняних дослідників, відтак -  до



сьогодні теоретично не обгрунтовані й практично не вирішені.

Робота Шлєіної Л.І. є спробою вивчення специфіки формування 

тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти та визначення 

організаційно-педагогічних умов, компонентів, критеріїв та показників 

сформованості тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність. Високий 

ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження Шлєіної 

Людмили Іванівни підтверджується: методологічною і теоретичною 

обґрунтованістю вихідних позицій дослідження; системним аналізом 

теоретичного матеріалу; виявленням причинно-наслідкових зв’язків між 

елементами досліджуваної системи; широтою та різноманітністю 

теоретичної бази.

В дисертації авторка чітко визначила мету дослідження, правильно 

окреслила об’єкт і предмет; не викликає принципових заперечень науковий 

апарат дослідження. В роботі розкрито методологічні основи дослідження 

положення, що майже всі відмінності між статями конструюються в 

суспільстві під впливом соціальних інститутів, що репрезентують традиційні 

уявлення про ролі чоловіків і жінок в ньому.

Наукові факти одержані здобувачкою. Суттєвим внеском є наукова 

новизна одержаних результатів: теоретично обґрунтовано й

експериментально досліджено організаційно-педагогічні умови формування 

тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; надана 

класифікація гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи; апробована 

система роботи з формування тендерної культури студентів аграрного 

закладу вищої освіти з інтеграцією тендерної складової до змісту 

навчального процесу, створенням гендерночутливого освітнього середовища, 

розширенням гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи куратора 
студентських груп в університеті та в гуртожитку; уточнення змісту 

ключових понять «культура», «тендерна культура», «формування тендерної



культури», «тендерне виховання», «позааудиторна робота»; характеристика 

компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості тендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

Окрім того, доречною є класифікація гендерно-орієнтованих форм 

організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти -  за 

домінувальними завданнями, з виокремленням серед них позааудиторних 

освітньо-розвивальних, позааудиторних дозвіллєвих, позааудиторних 

громадсько-діяльнісних.

Шлєіна Л.І. переконливо встановила, що основними шляхами 

отримання необхідних знань, вмінь та навичок з тендерної проблематики є 

включення тендерної проблематики до змістової частини навчального 

процесу та позааудиторної виховної діяльності.

Вагомими досягненнями дисертантки є й розробка методичних 

рекомендацій щодо впровадження запропонованих організаційно- 

педагогічних умов формування тендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти.

Значення результатів дослідження для науки і практики та 

можливі шляхи їх використання. Науковий доробок дисертантки знайшов 

відображення в змісті навчальних дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», 

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

«Українська мова за професійним спрямуванням», «Етика та естетика» та 

ін. п’яти закладів вищої освіти в Україні та закордоном, серед яких: 

Вінницький національний аграрний університет, Миколаївський

національний аграрний університет, Таврійський державний

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Харківський 

національний аграрний університет імені Докучаєва, Вища лінгвістична 

школа (м.Ченстохова, Польща). Це дозволило розширити знання студентів з 

тендерної теорії та практики, усвідомити значення тендерної культури в 

структурі професіоналізму сучасного фахівця, з’ясувати тендерні

характеристики особистості, механізми побудови гармонійних тендерних



взаємин. Використані матеріали поповнили навчально-методичне 

забезпечення курсів актуальною складовою, що відображає сучасні 

тенденції розвитку освіти та ринку праці, спонукає до критичного 

осмислення традиційної практики професійної та неформальної взаємодії.

Методичні рекомендації для кураторів академічних груп можуть бути 

використані для розширення форм позааудиторної діяльності тендерної 

спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного 

збагачення гендерноорієнтованих форм виховної роботи, творчого 

корегування освітнього середовища, відповідно до вимог тендерного підходу.

Результати дослідження можуть ураховуватися у науково-дослідній 

роботі здобувачів вищої освіти.

Фактологічні матеріали дослідження є підґрунтям нових наукових 

розвідок тендерної спрямованості з педагогіки, психології тощо.

Основні наукові положення дисертації висвітлено у 18 одноосібних 

публікаціях, зокрема: 7 - у  статтях наукових фахових видань України та 

інших держав (з яких: 6 - у  фахових виданнях України, 1 -  у періодичному 

закордонному виданні); 9 -  апробаційного характеру; 2 -  додатково 

відображають наукові результати дисертації (1 стаття та 1 методичні 

рекомендації). Публікації повністю висвітлюють основні наукові положення 

дисертації, зокрема ті, які авторка виносить на захист.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 

сформульованих у дисертації, відповідає вимогам до праць такого рівня.

Оцінка змісту й оформлення дисертації. Дисертація написана досить 

грамотно й оформлена згідно з вимогами «Про присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». 

Важливу роль у досягненні мети роботи відіграють змістовні додатки, 

укладені авторкою.

Зауваження щодо змісту дисертації.
Проте, на нашу думку робота не позбавлена деяких недоліків, а саме:



1. Актуальність дослідження бажано висвітлити більш стисло.

2. На нашу думку, у вступі потребує уточнення та конкретизації 

практична значущість дослідження. Здобуванні варто деталізувати 

авторський внесок, зміст якого знайшов відображення у роботі.

3. Спостерігається деяка неузгодженість у висвітлені наукової 

новизни у дисертації та анотації.

4. В розділі 1 порушується хронологічний принцип аналізу 

законодавчої бази; крім того цей розділ перевантажений інформацією про 

законодавчу базу.
5. Деякі таблиці, подані в розділі 1 (1.1; 1.2; 1.7), які опосередковано 

стосуються предмета дослідження, доречно було б розмістити в Додатках.

Попри зазначені зауваження, робота заслуговує на увагу, створює 

позитивне враження та знаходить практичне застосування в педагогіці вищої 

школи.
Загальний висновок. Зміст роботи свідчить, що дисертація Шлєіної 

Людмили Іванівни «Організаційно-педагогічні умови формування тендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти» є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням. Зважаючи на актуальність, новизну, 

важливість одержаних автором наукових результатів, їх обґрунтованість і 

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 спеціалізовані раді зі спеціальності -  011 Освітні, педагогічні 

науки.

Рецензент
Доктор педагогічних наук, професор 

проректор з наукової роботи Мелітопольського


