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Актуальність теми наукової роботи та її зв'язок із галузевими 

науковими програмами. Демократичні перетворення в Україні, її 

послідовна орієнтація на інтеграцію у європейську спільноту висувають на 

порядок денний неухильне дотримання в усіх сферах суспільного життя прав 

людини, зокрема – забезпечення світових стандартів рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків. Оскільки система освіти спеціально 

покликана забезпечити передачу та засвоєння наступними поколіннями 

культурного надбання людства, зокрема й у сфері гендерних відносин, вища 

школа має неабиякий потенціал для формування в молоді егалітарної 

гендерної культури. Свідченням необхідності формування гендерної 

культури молоді, і студентства зокрема, є зaкoнoдaвче зaбезпечення та 

положення нормативних документів: «Конвенція ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок» CEDAW (1979 р.); Конституція України 

(1996 р.), Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» (2005 р.), Закон «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» (2012 р.), «Національна стратегія у сфері прав 

людини» (2015 р.) тощо. 

Однак, як показали результати проведеної дослідницької роботи, цей 

напрям діяльності не став складовою педагогічного процесу закладів вищої 

освіти. У науковій площині недостатньо конкретизованих розвідок з питань 

формування гендерної культури та пов᾿язаних з нею якостей особистості 

студентської молоді; в деяких дослідженнях іноді бракує  сталості й 

глибинного розуміння, а організаційно-педагогічні умови формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти не були 

предметом спеціального дослідження науковців. Актуальність вказаного 

вище зростає у зв’язку з тим, що в Україні  однією з провідних галузей 

економіки є аграрна, пов᾿язана зі зміною економічних  відносин на селі,  

переходом до нової аграрної політики,  що вимагає  змін у характері та змісті 

праці, а отже, й у системі підготовки фахівців аграрної галузі. У цьому 



контексті дослідження Людмили Іванівни Шлєіної вважаємо доволі 
актуальним і своєчасним.

Наукове дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної 
роботи 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).

Найбільш істотні наукові результати, що містяться у дисертації.
У результаті проведеного дослідження дисертанткою вперше 

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; ут очн ен о  зміст ключових понять: тендерна культура, тендерне 
виховання, позааудиторна робота, формування тендерної культури студентів; 
схарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; п одальш ого  

р о зви т к у  набули теоретичні та практичні аспекти інтеграції тендерного 
підходу у систему вищої освіти.

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертація Людмили 
Іванівни має чітку структуру, відзначається цілісністю, повнотою та 
логічністю викладу матеріалу. Робота складається з анотації, вступу, трьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел та додатків, що відповідає чинним вимогам до дисертацій, поданих на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 -  
Освітні, педагогічні науки. У вступі представлено науковий задум 
здобувачки, чітко сформульовано завдання, які потребують вирішення для 
його реалізації. Три розділи повно та послідовно розкривають вирішення 
завдань дослідження, засвідчують результати здійсненої роботи. Висновки до 
кожного розділу та загальні висновки детально розкривають результати 
проведеного дослідження. Авторка опрацювала достатню кількість джерел, 
що відображають різні аспекти порушеної проблеми, засвідчують 
ґрунтовність проведеного дослідження. Додатки доповнюють зміст 
дисертації та підсилюють її практичне значення.

У першому розділі дисертації досліджено теоретичні засади



формування тендерної культури студентів. Здобувачкою ґрунтовно 
схарактеризовано зміст основних понять: культура, тендерна культура, 
формування тендерної культури, тендерне виховання, позааудиторна робота. 
Заслуговує на увагу здійснений аналіз особливостей тендерного підходу в 
освіті, що ґрунтується на педагогічному знанні та постає площиною для 
формування тендерної 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 
взаємодії на підставах егалітаризму; сприяння самовизначенню щодо ролі та 
місця особистості в суспільному виробництві, професійній кар’єрі та житті.

У другому розділі здобувачка визначила особливості формування 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, організаційно- 
педагогічні умови, компоненти, критерії та показники сформованості 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

Заслуговує на увагу запропонована авторська класифікація 
гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи -  за домінувальними 
завданнями, з виокремленням серед них освітньо-розвивальних, дозвіллєвих, 
громадсько-діяльнісних.

Шлєіна Людмила Іванівна науково вдало обґрунтувала організаційно- 
педагогічні умови формування тендерної культури студентів аграрних 
закладів вищої освіти, а саме: інтеграція тендерної складової до змісту 
навчального процесу шляхом органічного включення тендерної 
проблематики, переважно на початковому етапі навчання студентів, до 
нормативних та вибіркових навчальних курсів, з акцентом на засвоєння 
наукових тендерних знань як основи ціннісного ставлення до егалітарних 
ідеалів; створення вільного від тендерних стереотипів гендерночутливого 
освітнього середовища; залучення студентів до участі у позааудиторній 
діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної роботи.

Вважаємо позитивним моментом проведення такого дослідження, 
оскільки його результати значно підсилюють аргументацію сформульованих 
авторкою суперечностей.

У третьому розділі дослідницею експериментально перевірено 
ефективність організаційно-педагогічних умов формування тендерної 
культури студентів аграрних закладів вищої освіти шляхом їх упровадження 
в систему роботи з формування тендерної культури студентів аграрних 
закладів вищої освіти. Дисертантка грамотно запропонувала їх реалізацію у



процесі послідовних, взаємопов’язаних етапів: набуття тендерних знань, 
розвиток тендерної свідомості; формування тендерних цінностей, їх 
інтеріоризація, вироблення 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.

Практично значущим є впроваджений здобувачкою у навчально- 
виховний процес змістовий блок системи роботи з формування тендерної 
культури студентів аграрного закладу вищої освіти, який поєднує навчальну 
та позааудиторну діяльність, з акцентуванням гендерноорієнтованих форм.

Аналіз результатів педагогічного експерименту є обґрунтованим і 
дозволяє засвідчити наявність позитивної динаміки в рівні сформованості 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

Основні наукові положення та висновки дослідження є науково 
виваженими, достатньо обґрунтованими та вірогідними.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації 
Людмили Іванівни Шлєіної та публікацій дисертантки дають змогу дійти 
висновку про наукову вірогідність викладених авторкою результатів.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, підтверджується належною методологічною 
базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, 
практичним підтвердженням теоретичних положень експериментальної 
роботи, використанням взаємодоповнюючих методів науково-педагогічного 
дослідження, адекватних його меті та завданням.

Здійснений аналіз публікацій Шлєіної Л.І. засвідчив їх відповідність 
вимогам п. 11 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії». Зокрема, основні положення та результати дисертації 
висвітлено у 18 публікаціях: 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).

Аналіз дисертації та наукових публікацій здобувачки, у яких 
висвітлено основні результати дослідження, дає підстави констатувати 
відсутність порушення академічної доброчесності. Використані ідеї, 
результати і тексти інших авторів мають посилання на відповідні джерела.

Значення для науки і практики отриманих авторкою результатів. 
Дисертаційна робота Шлєіної Л.І. містить нові, раніше не захищені наукові



положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують актуальну 
наукову проблему.

Основні положення та результати дослідження впроваджено в 
навчально-виховний процес таких вищих навчальних закладів України: 
Вінницький національний аграрний університет (довідка про впровадження 
№011-60-1832 від 24.11.2020 р.), Миколаївський національний аграрний 
університет (довідка про впровадження №29-18/1472 від 03.12.2020 р.), 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного (довідка про впровадження №5611-2119 від 03.12.2020 р.), 
Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва (довідка 
про впровадження №01-24/1630 від 25.11.2020 р.), Вища лінгвістична школа 
у місті Ченстохова (Польща, 2019-2020 рр.).

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації. Безсумнівним видається практичне значення дослідження, яке 
полягає у тому, що його теоретичні положення та висновки можуть 
використовуватись при впровадженні підходів щодо формування тендерної 
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 тендерної 
спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного 
збагачення гендерноорієнтованих форм виховної роботи, творчого 
корегування 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.

Д и с к у с ій н і п о л о ж ен н я  т а  за ува ж ен н я  до  зм іс т у  д и с е р т а ц ії Поряд з 
означеними позитивними оцінками та характеристиками дисертаційної 
роботи вважаємо за необхідне надати низку побажань і зауважень 
дискусійного характеру:

1. Бажано було б в описі упровадження організаційно-педагогічних 
умов формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої



освіти вдатись не тільки до окреслення шляхів їх реалізації в умовах 
аграрного ЗВО, а й до конкретизації прикладів перешкод чи труднощів цього 
процесу.

2. Варто було б збільшити змістовий аналіз гендерноорієнтованих 
форм позааудиторної роботи.

3. Зважаючи, що науковий обмін сутнісною ознакою розвитку науки в 
епоху глобалізації, доцільно було б проаналізувати закордонні видання, що 
збагатило б вітчизняну науку та уможливило б розкриття нових 
методологічних підходів.

4. Дисертантка розглядає велику кількість понять щодо формування 
гендерної культури студентства та ретельно аналізує їх сутність. Еїа нашу 
думку було б доцільно укласти термінологічний словник. Це б підсилило 
практичну значущість роботи.

Водночас, висловлені побажання й зауваження не є принциповими для 
даного наукового дослідження і не впливають на його загальну позитивну 
оцінку.

Враховуючи актуальність теми, наукову новизну отриманих 
результатів та їх практичну значущість, доходимо висновку, що дисертаційна 
робота «Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури 
студентів аграрних закладів вищої освіти» є завершеним, самостійним 
дослідженням, характеризується глибиною теоретичного аналізу та 
вагомістю методичних пропозицій і цілком заслуговує на позитивну оцінку, 
відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 
12січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167), а її 
авторка Шлєіна Людмила Іванівна заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -  Освітні, педагогічні науки.

Офіційна опонентка:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка Г. В. Кирилюк
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