
ВІДГУК 
офіційного опонента, доцента, 

кандидата педагогічних наук Отрощенко Лариси Степанівни 
на дисертацію Гривкової Олени Яківни «Професійна підготовка учителів 
на засадах тендерної педагогіки в університетах Німеччини», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 

Актуальність дослідження. 

В епоху глобальних соціально-економічних й культурологічних транформацій 

стратегія подолання тендерної асиметрії, інтеграції ідей тендерної рівності в 

суспільне життя стає приорітетним напрямом державної політики провідних країн 

світу. Сучасне суспільство потребує фахівців та фахівчинь, що володіють 

мисленням, вільним від стереотипів, гнучких особистістей, підготовлених до 

рольової варіативності та більш повної самореалізації. Прийняття Україною 

європейських цінностей передбачає реалізацію принципів тендерної рівності у 

всіх сферах суспільних відносин залежно від особистого вибору людини. Україна 

активно проводить тендерну політику, в основі якої лежать загальновизнані 

ключові міжнародні норми щодо гарантування рівних можливостей для жінок та 

чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у суспільстві 

та прийнятті рішень. Проти, попри існуючу нормативну базу з питань тендерної 

рівності та розширення повноважень жінок, Україна досі стикається з викликами, 

які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей представників 

обидвох статей, а також існують глибоко вкоріненні систематичні прогалини, 

яким ще не надавали належної уваги. 

Так, відповідно до Звіту з глобального тендерного розриву за 2018 рік, 

представленого Світовим економічним форумом, Україна займає лише 65 місце за 

індексом тендерної рівності серед 149 представлених країн. 

З метою забеспечення тендерної інтеграції нашої країни у європейську та 

світову спільноту вивчення міжнародного досвіду тендерних перетворень 

сприятиме ефективному розв'язанню проблем та усуненню диспропорцій 

тендерного розвитку. 



Доцільність і важливість вивчення досвіду Німеччинии у тендерній підготовці 

фахівців обумовлюється вагомими напрацюваннями країни в питанні тендерної 

освіти. Німеччина досягла значних успіхів у просуванні принципів тендерної 

рівності. Зокрема, індекс тендерної рівності цієї країни становить 55,3 (із 100 

максимальних), перевищуючи середній показник по країнах ЄС (52,3). Німеччина 

посідає 14 місце у цьому рейтингу серед інших країн світу . 

У цьому зв'язку не викликає сумніву актуальність та своєчасність дисертації 

Олени Яківни Гривкової, у якій пропонується фундаментальне дослідження 

особливостей професійної підготовки учителів на засадах тендерної педагогіки в 

університетах Німеччини. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України за темою «Компетентнісний підхід до підготовки 

педагогічного персоналу в зарубіжних країнах» (РК № 0108Ш00699) . Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (протокол № 4 від 28 квітня 2011 року) та узгоджено 

рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі 

освіти, педагогіки та психології (протокол № 7 від 27 вересня 201 1 року). 

Дисертація складається з анотацій українською, англійською й німецькою 

мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 

глосарію основних понять, списку використаних джерел. 

Усі розділи логічно взаємопов'язані, до кожного з них зроблено наукові 

узагальнення. Підкреслимо логічність, послідовність і чіткість викладу змісту 

роботи - від дослідження теоритичних засад до практичного застосування. 

Дисертація вирізняється надзвичайною достовірністю завдяки використанню 

великої кількості оригінальних документів, опрацьованих авторкою та уперше 

введених у обіг української педагогічної науки і практики. Загальні висновки 

виписати чітко відповідно до завдань дослідження. 

Робота має логічну і послідовну структуру, яка відповідає логіці 

наукового пошуку автора. Джерельна база дисертації О.Я. Гривкової нараховує 



494 найменування, з них 297 - іноземними мовами. Інформативними та 

змістовними є матеріали, що систематизовані в окремому томі додатків (101 

сторінка). Робота містить ілюстрований матеріал - 10 рисунків та 2 таблиці. 

У вступі дисертаційного дослідження обґрунтовано актуальність теми 

дослідження, його науковий апарат, схарактеризовано джерельну базу, 

розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів; 

викладено дані про впровадження, апробацію результатів дослідження, 

кількість публікацій, структуру і обсяг дисертації. Слід відзначити чіткість, 

коректність, аргументованість та взаємопов'язаність всіх атрибутів наукового 

апарату дослідження. 

У першому розділі «Теоритичні засади тендерної педагогіки» на основі 

вивчення численних вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних джерел, 

періодичних видань з теми дисертації проаналізовано основні поняття 

дослідження, а саме терміни «гендер», «гендерні ролі», «гендерна 

ідентичність», «гендерно-орієнтований підхід», «гендерно-орієнтована 

освіта», «прихований навчальний план», «гендерний мейнстримінг». На 

особливу увагу заслуговує представлений дисертанткою семантико-

категоріальний аналіз розбіжності термінів «гендер» та «стать». 

У параграфі 1.2 з 'ясовано суть концепту «гендерна педагогіка» як 

субдисципліни педагогічної науки. Олена Яківна, орієнтуючись на дефініції 

німецьких вчених, визначає інші варіанти назв цієї науки, надаючи їм 

розгорнуту характеристику, а саме «гендерно-справедлива педагогіка», 

«гендерно-сенситгівна педагогіка», «гендер-усвідомлююча педагогіка», «гендер-

рефлексивна педагогіка», «рефлексивна коедукація». 

Заслуговує на увагу узагальнення таких основних напрямів 

концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти, як: диференціальний, соціал-

конструктивістський та радикально-плюралістичний. 

Охарактеризовані основні теорії тендерної педагогіки, які визначають її 

походження: соціально-конструктивістський підхід, драматургічний 

інтеракціонізм, етнометодологічний підхід, теорія гендеру як соціального 



конструкту. З 'ясовано, ці теорії щодо соціокультурної сконструйованості 

гендерних відмінностей (doing gender) та можливостей їх перебудови (undoing 

gender) дали початок нової концепції політики тендерної рівності - гендерного 

мейнстримінгу (Gender Main streaming), який представляє собою комплексну 

реалізацію заходів, спрямованих на досягнення рівноправ'я жінок і чоловіків в 

усіх сферах суспільного життя. 

Вагомим результатом дослідження є здійснений дисертанткою 

ґрунтовний аналіз гендерної компетентності як складовій професійної 

компетеності фахівця. Гривковою О.Я. представлено модель гендерної 

компетентності вчителя, що складається із чотирьох структурних компонентів: 

знання, бажання, рефлексія та вміння. Аналіз наукових праць з теорії та 

практики гендерно-орієнтованої освіти дозволив дисертантці зробити висновок, 

що гендерна компетентність учителя - це ключова професійна якість, яка 

охоплює фаховий, дидактично-методичний, інтерактивний, особистісний 

компоненти. Крім того, важливим компонентом інтегральної гендерної 

компетентності є «гендерна сенситивність» викладача, під якою розуміють 

здатність педагога сприймати, усвідомлювати та моделювати дію вербальних та 

невербальних впливів соціального середовища, методів і форм роботи з учнями 

для формування в них гендерної ідентичності, для запобігання будь-яких 

проявів сексизму. 

У другому розділі автором дослідження проаналізовані напрями 

імплементації гендерної педагогіки в освітню галузь Німеччини: акцентування 

на тендерній проблематиці у керівних директивах федеративних земель; 

використання гендерних аспектів у сфері підвищення кваліфікації керівників 

шкільних установ та підвищення кваліфікації вчителів; застосування 

спеціальних професійних мереж в процесі розповсюдження гендерної теорії; 

інтеграція результатів гендерних досліджень у процес професійної підготовки 

вчителів та у сфері розвитку шкільної освіти. 

Дисертантка звертає увагу на умови імплементації результатів гендерних 

досліджень в навчальні плани багаторівневої системи підготовки майбутніх 



вчителів в університетах Німеччини, а саме: реорганізація змісту освітніх 

дисципліни з метою запобігання виникненню тендерного кодування та 

вивчення гендерних аспектів в деяких дисциплінах і сферах діяльності. 

Проаналізувавши численні німецькомовні науково-педагогічні джерела, 

О.Я. Гривкова приходить до висновку, що в закладах вищої освіти Німеччини 

гендерна компетентність розглядається в якості важливої основи 

професіоналізації, науковості, поглиблення компетентностей і забезпечення 

якості навчання вчителів та розуміється як професійна ключова якість, яка 

знаходить вираження у фаховій компетентності, дидактично-методичній 

компетентності, інтерактивній компетентності та особистісній 

компетентності. 

Дисертантка дуже вдало розглядає форми і методи підготовки вчителів в 

університетах Німеччини на засадах гендерної педагогіки. Гривкова О.Я. 

звертає увагу, що імплементація гендерної проблематики під час професійної 

підготовки вчителів відбувається здебільшого у формі семінарів, спрямованих 

на забезпечення майбутніх учителів теоретичними знаннями, дослідно-

спостережувальною та іншими методичними компетентностями. 

Серед інших форм і методів гендерно-орієнтованого навчання майбутніх 

учителів дисертанткою виявлено метод емпатійного читання, етнографічне 

спостереження, воркиюп, метод «навчальних щоденників», науково-дослідна 

робота студентів, групові, командні проекти, метод гри , тренінг, кейс-метод 

тощо. На думку дослідниці, особливостями форм та методів навчання 

майбутніх учителів на засадах гендерної педагогіки в університетах Німеччини 

є їх диверсифікація, практична спрямованість, інноваційність, 

інтерактивність, рефлексивність. 

Принципово новим і підкріпленим вагомою аргументацією є третій 

розділ дисертації, де розглядається прогностичне обгрунтування можливостей 

використання конструктивних ідей німецького досвіду в професійній 

підготовці вчителів в Україні. У параграфі 3.1 дисертантка здійснює аналіз 

сучасного стану реалізації гендерно-орієнтованого підходу в освітній політиці 



України, роблячи висновок, що гендерно-орієнтована освіта перебуває на етапі 

формування, впровадження гендерної складової в систему освіти в цілому та у 

вищу педагогічну освіту зокрема відбувається дискретно, здебільшого в 

закладах соціально-гуманітарного профілю завдяки ентузіазму окремих 

викладачів, ініціативі громадських спілок та підтримці міжнародних 

організацій. 

Маючи на меті характеристику практики реалізації гендерної педагогіки в 

закладах вищої педагогічної освіти України, Гривкова О.Я. аналізує навчальні 

програми, навчальні курси та спецкурси низки вітчизнняних університетів, а 

також центрів й осередків гендерної освіти, що діють на базі університетів. 

Результатом аналізу є висновок, що ЗВО педагогічного профілю мають певні 

позитивні напрацювання, але потребують системного підходу та поширення; 

найбільш розробленими курсами гендерно-орієнтованої спрямованості серед 

дисциплін, що забезпечують професійну підготовку вчителів, є курси 

соціально-гуманітарного спрямування; ідея популяризації гендерно-

орієнтованого підходу дуже повільно розглядається в контексті так званих 

8ТЕМ-дисциплін (наука, технології, інженерія, математика); існує нагальна 

потреба в організації та проведенні систематичних тренінгів щодо 

набуття/підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО. 

Безперечно здобутком автора дослідження є компаративістський аналіз 

особливостей професійної підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки 

в університетах Німеччини та педагогічних закладах України й розробка 

науково-методичних рекомендації щодо творчого використання 

конструктивних ідей німецького досвіду для оновлення української системи 

професійної педагогічної освіти на стратегічному, теоретичному та змістово-

організаційному рівнях. 

Значення для науки та практики. 

Дисертаційна праця Олени Яківни Гривкової є актуальною, принципово 

важливою для теорії та та практики вітчизняної педагогічної освіти. Структура 



дисертації добре продумана, характеризується логічною послідовністю та 

повнотою задуманого теоретичного аналізу, при здійсненні якого дослідниця 

демонструє широку ерудицію. 

Окрім теоретичного значення дисертаційного дослідження Олени Яківни 

Гривкової варто підкреслити і його практичну значущість завдяки 

розробленню науково-методичних рекомендацій «Професійна підготовка 

вчителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу у Федеративній Республіці 

Німеччина», в яких окреслено можливості творчого використання 

конструктивних ідей німецького досвіду для модернізації професійної 

підготовки майбутніх учителів на засадах гендерної педагогіки у закладах 

вищої освіти України. Основні положення, теоретичні висновки, джерельна 

база дослідження можуть бути корисними для викладачів навчальних курсів з 

педагогіки, педагогіки вищої школи, історії педагогіки та порівняльної 

педагогіки, у процесі розроблення спецкурсів і спецсемінарів для студентів 

закладів вищої освіти педагогічного профілю, слухачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. Результати наукового пошуку стануть у 

нагоді науковцям, викладачам та студентам, які здійснюють історико-

педагогічні, психолого-педагогічні та порівняльно-педагогічні дослідження. 

Всі положення наукової новизни, які винесені на захист (стор. 32-33) і 

висновки, що підсумовують результати дослідження (стор. 231-234) є 

переконливими, вони ґрунтуються на солідній джерелознавчій базі, свідчать 

про широкий діапазон дослідницьких інтересів автора, які підпорядковані меті 

дослідження і поставленим у дисертації дослідницьким інтересам. 

Дисертаційне дослідження Гривкової О.Я. цілком відповідає обраній 

спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», але у ньому - і 

це заслуга дисертанта - вдало поєднуються міждисциплінарні можливості, 

дотичні до предметного поля заявленого тематичного кола. Вже це є вагомою 

заявкою на новизну дослідження і водночас - на рівень теоретичної 

аргументації. 



Результати наукового дослідження, основні концептуальні ідеї та 

висновки, сформульовані у дисертації, відображені у 17 одноосібних 

публікаціях та пройшли належну апробацію на всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Автореферат дисертації точно передає її зміст. 

Дискусійні положення та зауваження 

Оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому позитивно, висловимо 

зауваження, яеі можуть бути обговорені в ході дискусії. 

1. На нашу думку, ретельно проаналізувавши значну кількість дефініцій 

та тлумачень відповідної тематики у першому розділі дисертаційного 

дослідження, О.Я. Гривковій необхідно було б надати авторське 

визначення базового поняття досідження - «гендерно-орієнтована 

освіта». На с.77 дисертантка констатує, що ґендерно-орієнтована 

освіта є складним, неоднозначним, поліаспектним та багатовимірним 

явищем, оскільки представлена значною кількістю концепцій і теорій, 

але в тексті дисертаційного дослідження відсутні власні міркування 

щодо її конкретизації та тлумачення. 

2. Розглядаючи питання гендерної компетентності учителя (п.1.3), а саме 

характиризуючи її сутність, модель, бажано було б схаректеризувати 

умови її формування й подальшого розвитку. 

3. Представляючи статистичні дані щодо розподілу студентів/студенток 

та викладачів/викладачок за фаховими групами у закладах вищої 

освіти федеральної землі Північній Рейн-Вестфалії (с. 99), авторці в 

контексті дослідження слід було представити аналогічну статистику 

стосовно студентів педагогічних спеціальностей. 

4. Вважаємо, що рекомендації щодо творчого використання 

прогресивних ідей німецького досвіду професійної підготовки 

учителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу, представлені у 

п.3.3, носять більш директивний характер. Було б доцільним 

акцентувати увагу на методичному компоненті запропонованих 



заходів, а науково-методичні рекомендації «Професійна підготовка 

вчителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу у Федеративній 

Республіці Німеччина» мають бути розміщені в Додатках. 

5. У тексті дисертації мають місце окремі огріхи редакційного характеру, 

стилістичні й граматичні неточності. 

Проте, вказані зауваження не є суттєвими щодо розкриття проблеми, 

викладу основних положень та отриманих результатів, лише можуть буть 

враховані у подальших наукових пошуках. 

Загальний висновок 

В цілому вважаємо, що дисертаційна робота на тему «Професійна 

підготовка учителів на засадах тендерної педагогіки в університетах 

Німеччини» є актуальним, оригінальним науковим дослідженням. За якістю 

дослідження, рівнем наукової новизни одержаних результатів і їх практичною 

цінністю робота відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор - Гривкова Олена Яківна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю - 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. 
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