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В сучасних умовах реформування освітньої галузі в Україні виникла 

необхідність врахування різних аспектів гендерної проблематики, одним із 

напрямків якої є формування гендерної ідентичності школярів в процесі 

фізичного виховання [1]. Саме тому до пріоритетів державної політики в 

контексті шкільної освіти варто віднести урахування вікових та статевих 

особливостей учнів різної статі у процесі занять фізичною культурою та 

формування цінностей здорового способу життя. Це зумовлено суттєвими 

змінами, зумовленими впровадженням сучасних підходів до освітнього процесу 

на уроках фізичної культури. Вони відображаються в змісті, формах та методах 

виховної та навчальної роботи, адже вона здійснюється на основі особистісно-

орієнтованого підходу. У контексті сучасних тенденцій диференціації, гуманізації 

та гуманітаризації фізичного виховання ключовою стає особистість вихованця, 

враховується рівень його фізичного розвитку та підготовки [2]. 

Враховуючи вищезазначене, останніми роками в навчальних закладах 

розпочався процес запровадження гендерного виховання. Він направлений на 

формування нових уявлень про значення чоловіків і жінок у суспільстві й, 

зокрема, у процесі фізичного виховання. За його допомогою здійснюється 

врахування вікових і статевих особливостей фізичного розвитку та підготовки 

підлітків як основи формування інтересу до занять фізичною культурою [3]. 

За даними наукових джерел, використання гендерного підходу під час 

освітнього процесу підвищує мотивацію школярів до занять, покращує процес їх 

психічного розвитку, що в результаті позитивно позначається на їх фізичному та 

психічному здоров’ї. Тому залучення учнів до систематичних занять фізичними 

вправами та спортом з впровадженням гендерного виховання сприятиме 

поширенню серед них здорового способу життя. Це особливо актуально з 

урахуванням, що робочі програми з фізичного виховання у навчальних закладах 

шкільної освіти розраховані на «середньостатистичну» дитину і передбачають 

різницю за статтю тільки в тестових нормативах [1,3]. 
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Актуальність та соціально-педагогічне значення досліджуваної проблеми 

зумовили необхідність проведення аналізу стану впровадження гендерного 

виховання на уроках фізичної культури на прикладі учнів 7 та 9 класів у школі м. 

Баранівка Житомирської області. 

Всього в дослідженні взяли участь 72 школяри сьомих класів та 68 школярів 

дев’ятих класів. За результатами анкетування всіх учнів щодо визначення знань 

стосовно сутності гендерного виховання нами виділено три групи респондентів. 

Найчисельнішою з груп є перша, до якої належать 65,5% опитаних школярів. 

Вони не знають і не можуть пояснити сутність гендерного виховання, так як не 

отримували інформацію про нього в школі та сім’ї. До другої групи (24,1% від 

загальної кількості опитаних) ми віднесли респондентів, які володіють 

визначенням «гендерне виховання», але не можуть пояснити зміст цього процесу. 

До третьої, найменш чисельної групи (10,4%) ввійшли учні, які за результатами 

анкетування показали, що знають і можуть пояснити сутність гендерного 

виховання. Це категорія підлітків, які частіше звертаються до національних та 

сімейних традицій, засобів масової інформації, багато читають. 

Для визначення рівня гендерного виховання молодших і старших підлітків 

ми використовували підходи, виділені І. В. Євстігнєєвою [4], де автор пропонує 

визначити чотири групи критеріїв: когнітивний, емоційно-ціннісний, 

поведінковий та мотиваційний. Результати розподілу за когнітивним критерієм 

наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Розподіл підлітків за рівнями гендерного виховання  

за когнітивним критерієм, % 

Рівні 

сформованості 

7 клас 9 клас 

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 

високий 10,2 7,6 16,0 12,1 

достатній 18,2 19,0 24,5 26,1 

середній 31,8 30,4 35,3 27,3 

низький 39,8 43,0 24,2 34,5 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Отже, школярі 7 класу мають переважно низький та середній рівні 

сформованості гендерного виховання за когнітивним критерієм. Серед підлітків 

старшого віку відмічено тенденцію до збільшення частки осіб з високим та 

достатнім рівнями, що може бути пов’язано з результатами освітнього процесу, 

власної самоосвіти, ознайомлення з питаннями гендерного виховання у засобах 

масової інформації. 

 

Література 
1. Андрєєва О., Хріпко І. Гендерний підхід у фізичному вихованні 
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Одним з пріоритетних напрямків політики держави є підвищення ролі 

фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя молоді. У 

нашій країні за показниками масовості серед спортивних ігор настільний теніс 

займає четверте місце. Велика популярність настільного тенісу пояснюється 

високою емоційністю даного виду спорту і різнобічним позитивним впливом на 

рухові, психічні та вольові якості людини. 

У 2002 році з метою підвищення видовищності настільного тенісу були 

внесені зміни в правила змагань [1]. Якщо раніше зустріч у особистих змаганнях 

проводилась на більшість з 5 партій і кожна партія розігрувалася до 21 очка, то 

тепер зустріч проводиться на більшість з 7 партій, а самі партії стали вдвічі 

коротше – до 11 очок. При цьому згідно з новими правилами перехід подачі 

відбувається після 2 розіграних очок. Нові правила забороняють подаючому 

гравцеві маскувати контакт ракетки з м'ячем при виконанні подачі. Додатково до 

цього діаметр м'яча збільшився на 2 міліметри. Все це значно полегшило прийом 

подачі, а отже, збільшилися за часом і самі розіграші очка. Результатом 

перерахованих змін стало зниження вимог до швидкості реакції спортсменів, 

проте підвищилася необхідність в тривалій концентрації уваги в ході всього 

матчу, а отже, збільшилася напруження змагальної діяльності [2]. 

Вивчення проблеми індивідуального підходу в настільному тенісі 

дозволило визначити протиріччя між введенням нових правил гри в даному виді 

спорту і необхідністю врахування типу вегетативної регуляції спортсменів при їх 

тактичній і технічній підготовці. 

Метою досліджень було теоретично розробити та експериментальним 

шляхом перевірити ефективність методики формування техніко-тактичної 




