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Детальний аналіз дисертації ПІлєіної Л.І. Організаційно-педагогічні умови 
формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, що 
подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 -  Освітні, 
педагогічні науки, дозволяє сформулювати наступні узагальнені висновки щодо 
актуальності, наукової новизни отриманих результатів, ступеня обґрунтованості основних 
наукових положень, висновків, рекомендацій, вірогідності, практичного значення, а також 
загальної оцінки роботи.

Актуальність теми дисертаційної роботи
Сучасна ситуація розвитку суспільства вносить корективи в життя людини, суттєво 

змінює ціннісно-смислові домінанти розвитку і сталості людського поступу, 
детермінованого ідеями гармонійності, рівноправності, вільного розвитку особистості. 
Набувають актуальності питання формування загальної культури особистості та тендерної, 
зокрема, яка охоплює всі сфери соціальних відносин. Від вирішення цих питань залежить не 
тільки побудова міжособистісної взаємодії, а й траєкторія особистісного та кар’єрного 
зростання й досягнення економічної стабільності суспільства.

Вирішення зазначених завдань гальмується низкою суперечностей: між об’єктивною 
потребою українського суспільства в науковому осмисленні ідеї формування тендерної 
культури та розмаїттям фрагментарних підходів до її розуміння; між необхідністю 
формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти та невизначеністю 
організаційно-педагогічних умов організації цього процесу; між потребою суспільства в 
конкурентоспроможних фахівцях, що набули необхідного рівня тендерної культури, і 
недостатньою розробленістю в теорії та методиці вищої освіти гендерноорієнтозаних форм 
організації навчально-виховного процесу.

З огляду на це, видається актуальною мета дослідження -  визначити, теоретично 
обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних 
умов формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Мета 
дослідження вказує на предмет дослідження, який містить теоретичну невизначеність і 
проблему, та спрямовує пошуково-дослідні дії дисертантки у наукову площину розгляду 
тендерної теорії та формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої 
освіти.

Актуальність теми дослідження обґрунтовано шляхом ґрунтовного аналізу 
нормативно-правових документів, освітніх і виховних підходів, а також шляхом визначення 
сутності наукової проблеми, системи суперечностей, які гальмують процес формування 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Здобувачка переконливо 
аргументує, що важливим завданням є формування в особистості тендерної культури, що 
охоплює всі сфери соціальних відносин.



Наукова новизна отриманих результатів
Наукову новизну отриманих результатів викладено аргументовано, вона має ступінь 

новизни і містить вагомі наукові положення, які не були відомі раніше. Дисертантка вперше 
теоретично обґрунтувала й експериментально дослідила організаційно-педагогічні умови 
формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; надала 
класифікацію гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи; апробувала систему 
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. Окрім 
того, в роботі уточнено 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. Подальшого розвитку набули теоретичні та практичні 
аспекти інтеграції тендерного підходу у систему вищої освіти. Вважаємо, що елементи 
наукової новизни сформульовані коректно, їх кількість та кваліфікаційні ознаки 
відповідають нормативним вимогам.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертаційній роботі, 
достатньо обґрунтовані застосуванням сучасних методів досліджень: теоретичних -  аналіз 
наукової літератури; контент-аналіз навчальних планів і програм професійної підготовки 
студентів аграрних закладів вищої освіти; емпіричних -  тестування, метод самооцінки, 
анкетування викладачів і студентів; бесіда, цілеспрямоване спостереження за процесом і 
результатами формування тендерної культури студентів, педагогічний експеримент 
(пошуково-аналітичний, емпіричний, формувально-розвивальний етапи); математично- 
статистичні методи.

Оцінка змісту та завершеності дисертації
Основний зміст дисертації відображено у трьох розділах дисертації. У першому 

розділі «Теоретичні засади формування тендерної культури студентів» -  встановлено, що 
державна тендерна політика в Україні регулюється нормативно-правовими актами 
наднаціонального та національного рівнів; основою для імплементації ідей тендерної 
рівності, тендерної культури в суспільні відносини та в систему вищої освіти України 
постають ратифіковані міжнародні та вітчизняні законодавчі акти і нормативно-правові 
документи. З’ясовано, що у науковому просторі царина тендерних питань актуалізує 
механізми реалізації тендерного підходу. Підтримано необхідність поширення політики 
«тендерної пріоритезації», 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 тендерного 
підходу в освіті та конкретизовано зміст основних понять, пов’язаних з тендером: культура, 
тендерна культура, формування тендерної культури, тендерне виховання, позааудиторна 
робота. Проаналізовано особливості тендерного підходу в освіті, що грунтується на 
педагогічному знанні та постає площиною для формування тендерної культури студентів.

У другому розділі дисертації -  «Організаційно-педагогічні умови формування 
тендерної культури студентів у навчально-виховній роботі аграрних закладів вищої освіти» 
-  визначено особливості формування тендерної культури студентів аграрних закладів вищої



освіти, організаційно-педагогічні умови, компоненти, критерії та показники сформованості 
тендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Уточнено, що основними 
шляхами набуття необхідних знань, умінь та навичок з тендерної проблематики в умовах 
закладу вищої освіти є включення тендерної складової до змістової частини навчального 
процесу та позааудиторної роботи.

Встановлено, що професійний педагогічний вплив передбачає усвідомлення мети, 
завдань, принципів формування тендерної культури, врахування особливостей становлення 
особистості студента і психологічних особливостей тендерної поведінки молоді.

Звернено увагу на необхідність урахування особливостей формування тендерної 
культури студентів аграрного закладу вищої освіти. 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 тендерної культури студентів.

Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування тендерної культури 
студентів аграрних закладів вищої освіти. Визначено, з урахуванням логіки розвитку 
особистісного зростання, компоненти, критерії та показники сформованості тендерної 
культури студентів аграрних закладів вищої освіти.

У третьому розділі дисертації -  «Експериментальне дослідження ефективності 
організаційно-педагогічних умов формування тендерної культури студентів у навчально- 
виховній роботі аграрних закладів вищої освіти» -  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. Змістовий блок системи 
роботи з формування тендерної культури студентів аграрного закладу вищої освіти 
поєднував навчальну та позааудиторну діяльність, з акцентуванням гендерноорієнтованих 
форм.

Результати діагностики тендерної культури студентів аграрного закладу вищої освіти 
показали наявність позитивної динаміки щодо опанування ними ознаками кожного з 
компонентів тендерної культури та підтвердили очікування щодо ефективності системи 
роботи з комплексного використання визначених організаційно-педагогічних умов. 
Статистична перевірка довела вірогідність зафіксованих змін.

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можемо дійти висновку, що мета 
дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а дисертація є 
завершеною науковою кваліфікаційною працею. Наведені в дисертаційній роботі теоретичні 
обгрунтування виконані коректно на високому науковому рівні.

Робота містить ґрунтовні висновки після кожного розділу та завершується досить 
розгорнутими висновками, які випливають зі змісту роботи, є логічними, слугують 
віддзеркаленням основних результатів дослідження.

Значення отриманих результатів для науки й практики та рекомендації щодо їх
можливого використання

На наш погляд, теоретичні положення та висновки дисертації можуть бути використані 
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.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації в
опублікованих працях

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). Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім.

Основні положення дисертації широко апробовані на наукових конференціях, серед 
яких: міжнародні -  «Філософські обрії сьогодення» (Херсон, 2017); «Вища освіта України у 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2017); «Педагогіка в 
системі гуманітарного знання» (Одеса, 2017); «Сучасні педагогіка та психологія: 
перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Київ, 2018); «Modem educational 
space: the transformation of national models in terms of intégration» (Leipzig, 2018); «Тендер. 
Екологія. Здоров’я» (Харків, 2019); «Теорія та практика сучасної науки та освіти» (Дніпро, 
2019); «Modem science: problems and innovations» (Stockholm, Sweden, 2020); «Dylematy 
Wspôlczesnej Edukacji -  V (Czçstochowie, Polska, 2020); «Effective Management of Erasmus+ 
projects: Exchange of good practices» (Czestochowa, Poland, 2020); всеукраїнські -  «Актуальні 
питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх 
трансформацій» (Мелітополь, 2017); «Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах 
реалізації Концепції Нової української школи» (Мелітополь, 2018); «Актуальні питання 
підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» 
(Мелітополь, 2019).

Спрямованість науково-практичних конференцій, де відбувалася апробація 
дисертаційного дослідження, характер статей дисертантки, в яких відображено положення 
дисертації і результати проведених досліджень, повною мірою розкривають дослідницьку 
проблему. Загалом вважаємо, що дисертація пройшла належну апробацію; вона є 
самостійною науковою працею, що має завершений характер.

Дискусійні положення та зауваження
Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне зазначити наступні 

дискусійні положення та рекомендації до поданої дисертаційної роботи:
Разом з позитивними моментами, вдалими знахідками, значущими висновками варто 

висловити побажання, зауваження, запитання:
1. Варто було б більш детально окреслити підстави, що сприяли розробці 

організаційно-педагогічних умов формування тендерної культури студентів аграрних 
закладів вищої освіти.

2. Робота значно б виграла, якби авторка чіткіше окреслила співвідношення 
понять «формування тендерної культури» і «тендерне виховання», з виокремленням 
системоутворювального елементу -  формування тендерної культури.



3. Бажано було б класифікацію гендерноорієнтованих форм позааудиторної 
роботи (за домінувальними завданнями, з виокремленням серед них освітньо-розвивальних, 
дозвіллєвих, громадсько-діяльнісних) подати і в схематичному вигляді,

4. Слід було б у викладі третьої умови (залучення студентів до участі у 
позааудиторній діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної роботи) 
приділити більше уваги поясненню варіантів залучення, з точки зору педагогіки (методи, 
форми).

5. У дисертації подано тематику лекційних та семінарських занять, тренінгів, 
однак бажано було б у додатках представити повний зміст означених форм роботи зі 
студентами.

Проте, усе вищезазначене не применшує наукової значущості та наукового рівня 
дисертації, не ставить під сумнів отримані наукові результати та не впливає на загальну 
високу оцінку роботи.

Загальний висновок
Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю 
відповідають вимогам до робіт такого рівня.

Дисертація Ш л єін о ї Л .І. О р га н іза ц ій н о -п ед а го г іч н і у м о в и  ф о р м у в а н н я  т ен д ер н о ї 
к у л ь т у р и  сту д ен т ів  а гр а р н и х  за к л а д ів  в и щ о ї освіти, подана на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 -  Освітні, педагогічні науки, є завершеною, 
самостійно підготовленою працею, у якій отримано нові науково обґрунтовані результати, 
що вирішують важливу наукову проблему формування тендерної культури студентів у 
навчально-виховній роботі аграрних закладів вищої освіти та мають суттєве значення для 
теорії і практики.

Вважаємо, що 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 
З 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), а її авторка заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
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