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Аннотация
В статье на основе анализа на-

учно-методической литературы 
определено проблемное поле 
реализации гендерного подхода 
к обучению и воспитанию мо-
лодого поколения и значимость 
гендерного воспитания как необ-
ходимого компонента успешной 
социальной адаптации молодежи 
и обеспечения наиболее полной 
самореализации их как личностей 
в различных сферах обществен-
ной жизни. Проанализированные 
работы многочисленных ученых, 
свидетельствуют о необходимос-
ти внесения изменений в процесс 
физического воспитания с учетом 
требований настоящего, а именно 
о распределении детей не только 
по их биологической принадлеж-
ности, но и с учетом их гендерных 
особенностей. Целью является 
исследование современного со-
стояния и тенденции развития 
научных разработок по проблеме 
внедрения гендерного подхода в 
физическом воспитании учащей-
ся молодежи. Для достижения 
цели были использованы сле-
дующие методы исследования: 
анализ научно-методической 
литературы и документальных 
материалов, компаративный ана-
лиз, социологические методы ис-
следования, экспертная оценка, 
методы математической статис-
тики. В ходе проведенного иссле-
дования, на основе опроса учите-

лей физической культуры, было 
установлено важность и место 
гендерного воспитания в форми-
ровании личности школьников 
в условиях общеобразователь-
ной школы. По согласованному 
мнению экспертов, определены 
основные направления внедрения 
гендерного воспитания в обра-
зовательном процессе учащейся 
молодежи и определены педаго-
гические условия внедрения ген-
дерного подхода в физическом 
воспитании школьников, опреде-
лена роль и место физического 
воспитания в формировании фи-
зической культуры личности.

Ключевые слова: физическое 
воспитание, гендерный подход, 
учащаяся молодежь, физическая 
культура личности.

Annotations
In the article, based on the analy-

sis of scientific and methodological 
literature, the problem field of the 
implementation of the gender ap-
proach to the education and upbring-
ing of the young generation and the 
importance of gender education as 
a necessary component of success-
ful social adaptation of youth and 
ensuring their full self-realization 
as individuals in various spheres of 
public life is determined. There were 
analyzed a lot of studies of numer-
ous scientists, that testify to the ne-
cessity of making changes to the 
process of physical education tak-

ing into account the requirements of 
present time, namely, the distribution 
of children not only after their bio-
logical affiliation but also taking into 
account their gender characteristics. 
The aim is research the current state 
and progress of scientific develop-
ments trend on issue of introducing 
a gender approach in the physical 
education of student’s young people.  
To achieve the goal, the following 
research methods were used: analy-
sis of scientific and methodological 
literature and documentary material, 
comparative analysis, sociological 
research methods, expert evaluation, 
methods of mathematical statistics.  
In the course of the research, based 
on the survey of teachers of physical 
culture, the importance and place of 
gender education in the formation 
of the personality of students in the 
conditions of a secondary school was 
established.  According to the agreed 
opinion of experts, the main direc-
tions of the introduction of gender 
education in the educational process 
of pupils’ youth and the pedagogical 
terms of the implementation of the 
gender approach in physical educa-
tion of pupils are determined, the 
role and place of physical education 
are certain in the formation of the 
physical culture of the person.

Keywords: physical education, 
gender approach, student’s young 
people, physical culture of personal-
ity
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Постановка проблеми. У 
сьогочасних умовах для Украї-
ни особливого значення набуває 
питання реалізації гендерного 
підходу до навчання й виховання 
молодого покоління. Сучасна сис-
тема фізичного виховання засно-
вана на широкому використанні 
наукових досягнень не тільки в 
сфері соціальних, педагогічних 
і природничих наук, а й низки 
спеціальних дисциплін, що від-
носяться до фізичної культури 
і спорту. Все більшого розмаху 
набуває пошук найбільш ефек-
тивних методів занять відповідно 
до вікових, статевих та індивіду-
альних особливостей людей [1, 3, 
11]. У такій ситуації зростає зна-
чущість гендерного виховання як 
необхідного компонента успіш-
ної соціальної адаптації молоді. 
В контексті розширення євроінте-
граційного простору воно висту-
пає важливим чинником форму-
вання гендерної культури хлопців 
і дівчат й забезпечення найповні-
шої самореалізації їх як особис-
тостей у різних сферах суспільно-
го життя. Аналіз вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, позитивна 
практика використання гендер-
ної складової в різних галузях 
знань підтверджують доцільність 
включення гендерного підходу до 
освіти в цілому та до організації 
навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання зокрема.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Упродовж остан-
нього десятиріччя у вітчизняній 
науці значно активізувалися до-
слідження з гендерної проблема-
тики. Так, Т.Ю. Круцевич, М.О. 
Захарченко досліджувалися осо-
бливості гендерного підходу в 
процесі занять з фізичного ви-
ховання школярів. Науковцями 
встановлено, що «гендерний під-
хід у фізичному вихованні висту-
пає як можливість розширення 
життєвого простору, індивідуаль-
них здібностей і задатків кожної 
дитини, що в подальшому сприя-
тиме більшому залученню учнів-
ської молоді до занять з фізичної 

культури та зростанню здорової 
нації» [5].

О.О. Біліченко [2] визначено 
значущі фактори, що впливають 
на мотивацію до занять фізичною 
активністю студентів, до яких 
належать: життєві цінності, сен-
сожиттєві орієнтації, здатність 
до самоуправління, організацій-
ні основи фізичного виховання у 
закладах вищої освіти, що мають 
різну ієрархію; виявлено гендерні 
особливості ознак психологічної 
статі у студенток, які займаються 
спортом, що проявляється у на-
явності 50 % маскулінних ознак, 
що не впливає на прояв фемінних 
якостей, яких у них більше ніж у 
дівчат, що не займаються спор-
том. Автором розширено резуль-
тати дослідження про гендерні 
особливості захоплень дівчат та 
юнаків, які займаються або не 
займаються спортом, доповнено 
уявлення про вплив соціальних 
умов на прояв маскулінності, фе-
мінності та андрогінності на під-
ставі факту збільшення відсотку 
студентів з андрогінними влас-
тивостями від курсу до курсу, що 
свідчить про їх більшу адаптова-
ність до умов навчання у закладі 
вищої освіти.

О.Ю. Марченко [9] здійснено 
аналіз результатів дослідження, 
яке стосується гендерних відмін-
ностей школярів у ставленні до 
фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності. Дослідниця наголошує, що 
задля формування певної страте-
гії залучення учнівської молоді до 
систематичних занять фізичною 
культурою, їх ставлення до рухо-
вої активності, необхідно врахо-
вувати не тільки фізіологічні та 
морфофункціональні особливості 
школярів, але і гендерні відмін-
ності, вивчаючи інтереси, моти-
ви, ціннісні орієнтації у сфері фі-
зичної культури, впроваджуючи 
гендерний підхід у процес шкіль-
ного фізичного виховання.

О.С. Іщенко [6] представле-
но обґрунтування педагогічних 
умов, що забезпечують форму-
вання ціннісних орієнтацій під-

літків на основі мотивації до 
занять фізичною культурою і 
спортом. Розглянуто підходи до 
оцінки теоретичних знань з пред-
мета «Фізична культура» дітей 
середнього шкільного віку, визна-
чено їх рівень у учнів 6-9 класів 
і дана кількісна оцінка теоретич-
них знань відповідно до сучасної 
програми з предмету «Фізична 
культура». Проаналізовано адек-
ватність контрольних нормати-
вів рівням компетентності учнів 
їх показникам вікового розвитку 
фізичних якостей. Визначено 
позитивний ефект від організа-
ційно-методичних заходів, що 
об’єднують навчально-виховну 
роботу всіх ланок кадрового за-
безпечення фізичного виховання 
в школі. Виділено чинники, що 
впливають на ціннісні орієнта-
ції підлітків та визначено умови 
ефективного формування мотива-
ції школярів. 

Результати досліджень М.М. 
Саїнчука [10] свідчать про необ-
хідність врахування гендерного 
підходу до формування фізичної 
культури учнівської молоді. Ак-
сіо-настанова старшокласників 
на потенціал фізичної культури 
розглядається автором в дискур-
сі культурологічних ціннісних 
орієнтацій. Дослідження поляга-
ло в аналізі дієвих кроків, спря-
мованих на поліпшення куль-
турологічної цінності фізичної 
культури в освітньому просторі. 
З урахуванням гендерного під-
ходу установлено реальні дії 
учнів старших класів у напрямку 
здоров’язбереження. 

О.В. Фащук [12] досліджено 
особливості ставлення підлітків 
до уроку фізичної культури з ура-
хуванням гендерної ідентифікації. 
О.І. Шиян, О.В. Фащук [13] об-
ґрунтували актуальність дослід-
ження проблеми існування ген-
дерних стереотипів і дисбалансу 
у фізичному вихованні підлітків.

Дослідження, проведені І.В. 
Євстігнєєвою [4] акцентують на 
необхідності упровадження в за-
гальноосвітніх навчальних закла-
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дах гендерного виховання, спря-
мованого на врахування вікових і 
статевих особливостей фізичного 
розвитку та фізичної підготовки 
підлітків як основи формуван-
ня інтересу до занять фізичною 
культурою. Дослідниця підкрес-
лює, що важливу роль у вирішен-
ні нагальних проблем гендерного 
виховання учнів основної школи 
відіграють уроки фізичної куль-
тури, які за умови підвищення 
якості, ефективності й доступ-
ності фізкультурної освіти, змін 
у змісті програмного матеріалу 
з фізичної культури, організації 
навчально-виховного процесу, 
диференціації та індивідуалізації 
вибору засобів і методів навчан-
ня й виховання більшою мірою б 
ураховували інтереси, схильності 
й здібності учнів різної статі, що 
загалом стимулює кожну осо-
бистість на цілеспрямоване під-
вищення рівня свого здоров’я та 
фізичної підготовки в контексті 
гендерної соціалізації школярів.

На думку науковців Т.Ю. Кру-
цевич, О.Ю. Марченко, Т.В. Імас, 
[8] у фізичному вихованні дітей 
та молоді потрібно застосовувати 
не лише біологічний підхід, що 
ґрунтується на статевому димор-
фізмі, який обумовлює диферен-
ціювання фізичних навантажень 
і нормативів фізичної підготовле-
ності, а й гендерний підхід, який 
припускає, що різниця в поведін-
ці, сприйнятті, ціннісних орієнта-
цій чоловіків і жінок визначається 
не стільки фізіологічними особ-
ливостями, скільки соціалізацій-
ними механізмами, вихованням і 
культурними традиціями регіону 
проживання. 

Проте, дослідження, проведе-
не Л.О. Ковальчук [7] засвідчило, 
що гендерне виховання досі не 
набуло належного поширення у 
закладах середньої освіти Укра-
їни, його елементи не введені 
до більшості навчальних пред-
метів. Важливі аспекти гендер-
ного виховання у початковій та 
основній школах ще не стали 
обов’язковими компонентами 

шкільних програм, його здійснен-
ня багато в чому залежить від іні-
ціативи самих учителів. Вивчен-
ня гендерних аспектів фізичного 
виховання учнівської молоді дає 
можливість з’ясувати ієрархію її 
суб’єктних цінностей, прогнозу-
вати майбутні життєві практики, 
глибше пізнати вікову та культур-
ну специфіку засвоєння молоди-
ми людьми гендерних пріорите-
тів. Саме тому в європейському 
освітньому просторі здійсню-
ються ефективні крос-культурні 
дослідження проблем гендерної 
соціалізації та гендерного ви-
ховання. Поліаспектне вивчення 
найкращих зразків зарубіжного 
досвіду, нагромадженого у цій 
сфері, сприятиме інтенсивнішій 
реалізації гендерного підходу в 
вітчизняну систему фізичного 
виховання, яка в Україні з різних 
причин розгортається надто по-
вільно.

В той же час необхідно наго-
лосити, що в багатьох країнах Єв-
ропейського союзу накопичений 
багатогранний досвід гендерного 
виховання учнівської молоді [14]. 
Він дав змогу науковцям сформу-
лювати теоретично обґрунтовані 
рекомендації, що стосуються реа-
лізації гендерного підходу у наці-
ональній освітній системі. Дослі-
дження виконано відповідно до 
теми «Історичні та організацій-
но-методичні засади формуван-
ня гендерного підходу у фізич-
ному вихованні дітей, підлітків 
і молоді» (номер держреєстрації 
0117U002386).

Мета дослідження – дослі-
дити сучасний стан і тенденції 
розвитку наукових досліджень 
з проблем гендерного підходу у 
фізичному вихованні учнівської 
молоді.

Методи дослідження. Для 
вирішення поставлених завдань 
використовувалися такі методи 
дослідження: аналіз науково-ме-
тодичної літератури і докумен-
тальних матеріалів, компаратив-
ний аналіз, соціологічні методи 
дослідження, експертне оціню-

вання, методи математичної ста-
тистики.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Результати опи-
тування вчителів фізичної куль-
тури щодо важливості та ролі 
гендерного виховання у форму-
ванні особистості школярів в 
умовах загальноосвітньої школи 
засвідчують консолідовану дум-
ку респондентів з цього питання. 
Сучасні пріоритети у вихованні 
хлопців і дівчат полягають не в 
закріпленні жорстких стандар-
тів маскулінності і фемінності, а 
у вивченні потенціалу, партнер-
ських взаємин між ними, вихован-
ні людського в жінці і чоловікові, 
щирості, взаєморозуміння, взає-
модоповнюваності. На думку рес-
пондентів важливість гендерного 
виховання обумовлюється низ-
кою об’єктивних чинників, осно-
вними з яких є – реальні транс-
формації гендерних стосунків у 
сучасному українському суспіль-
стві; злам традиційної системи 
поляризації жіночих і чоловічих 
соціальних ролей, їхнє зближен-
ня, переосмислення ролі та місця 
жінки у різних сферах суспільної 
діяльності; необхідність вивчен-
ня основ гендерних знань в сис-
темі освіти. Проте впровадження 
гендерного підходу до формуван-
ня особистості в процесі навчан-
ня в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі лімітується низкою 
чинників. Зокрема, як показує 
вивчення досвіду, у навчальних 
закладах гендерне виховання від-
бувається стихійно, практично 
запроваджується жорсткий тра-
диційний підхід у формуванні 
статево-рольових стереотипів, 
стереотипів самосприйняття та 
самооцінки особистості дити-
ни лише за статевою ознакою, 
у змісті виховання недостатньо 
присутній гендерний компонент 
та його методичне забезпечення. 
При цьому вчителі і навчальна 
програма підсилюють не тільки 
ґендерні відмінності, але і нерів-
ність, яка супроводжує і формує 
ці відмінності. Засобом впрова-
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дження гендерного виховання в 
навчально-виховну діяльність є 
включення в освітній процес ген-
дерної складової та застосування 
особистісно зорієнтованого під-
ходу у взаємодії вчителів та учнів. 
На думку експертів, результатив-
ність гендерної освіти залежить 
від сукупності педагогічних умов 
її реалізації у навчальному про-
цесі. Особливо значущим вико-
ристання гендерного підходу є 
серед учнів середньої та старшої 
школи, оскільки у віковому плані 
формування гендерної культури 
особистості набуває особливої 
значущості в підлітковому та 
старшому шкільному віці, коли 
відбувається перебудова всієї сис-
теми відносин людини з дійсніс-
тю, формується світогляд осо-
бистості та її уявлення про власне 
призначення і сенс життя, а ло-

гіка психосоціального розвитку 
вимагає активного осмислення 
соціально вироблених способів 
поведінки. Експертами визначено 
основні напрями впровадження 
гендерного виховання у освітній 
процес школярів (табл. 1).

Під час обробки результатів 
експертної оцінки щодо основних 
напрямів впровадження гендер-
ного виховання, які вважають-
ся найбільш ефективними, було 
встановлено, що перший ранг 
надано необхідності урахування 
гендерного підходу при форму-
ванні навчальних програм закла-
ду середньої освіти (середній бал 
1,21). Друге місце у рейтингу (се-
редній бал 2,29) посідають додат-
кові фізкультурно-оздоровчі та 
спортивні заняття, які дозволяють 
доповнити та розширити можли-
вості соціалізації дітей шкільного 

віку, запропонувати альтернатив-
ні підходи традиційним статево 
типізованим. 

Відповідно до узгодженої дум-
ки експертів (W=0,76 при p<0,01), 
для того, щоб гендерний підхід у 
фізичному вихованні став реаль-
ністю, необхідними є врахування 
таких педагогічних умов (табл. 2).

Аналіз результатів експертної 
оцінки показав, що на гендерне 
виховання впливають нові форми 
навчання, в яких відмовляються 
від муштри, агресії на користь 
м’якості, делікатності та пова-
ги. Учні, учениці та викладачі є 
партнерами, які спільно й актив-
но планують зміни, оцінюють 
якість досягнутого, відкрито об-
говорюють конфлікти й знаходять 
засоби їхнього вирішення. Сама 
організація навчального проце-
су припускає відкритість і гнуч-
кість, можливість експериментів 
і альтернативних рішень поряд з 
традиційними. Ці основні поло-
ження будуть враховані при роз-
робці концептуальних і теорети-
ко-методичних засад гендерного 
підходу до формування фізичної 
культури особистості.

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Теоре-
тичний аналіз спеціальної науко-
во-методичної психолого-педа-
гогічної літератури свідчить про 
наявність достатньої кількості 
досліджень, що стосуються впро-
вадження гендерного підходу у 
процес фізичного виховання ді-
тей, підлітків та молоді. Однак 
такі дані досить фрагментарні і 
не координовані, бо, як правило, 
самі дослідження ведуться за різ-
ними методиками, не враховують 
гендерних підходів до формуван-
ня фізичної культури особистості. 
На основі експертного оцінюван-
ня визначено основні передумови 
становлення і розвитку гендер-
ного підходу в освіті дітей, під-
літків і молоді до яких відносять: 
руйнування традиційної системи 
гендерної стратифікації і різке 
послаблення поляризації жіночої 
і чоловічої соціальних ролей, іс-

Таблиця 1
Основні напрями впровадження гендерного виховання 

у освітньому процесі учнівської молоді

Напрями

Розподіл пріоритетності за рангами
W= 0,80; 2 = 89,75; p<0,01

Середній 
бал,  x̅

Стандарт-
не відхи-
лення, s

Місце у 
рейтингу

Включення до навчальної про-
грами загальноосвітньої школи 1,21 0,43 1

Включення у різні напрями 
виховання, як складову націо-
нального, морального, сімейно-
го, фізичного, правового, розу-
мового, трудового

3,43 1,28 4

Формування гендерної культу-
ри педагога, пропаганда ген-
дерної просвіти;

3,36 0,84 3

Співпраця освітян і громад-
ських організацій 6,07 1,38 5

Включення у предмети гумані-
тарного циклу 6,36 1,08 6

Додаткові фізкультурно-оздо-
ровчі  та спортивні заняття з 
доповнення і розширення мож-
ливостей соціалізації школярів, 
альтернативні статево типізова-
ному підходу

2,29 0,61 2
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тотні зміни культурних стерео-
типів маскулінності й феміннос-
ті, які стають менш жорсткими і 
полярними, більше внутрішньо 
суперечливими, поєднуючи в собі 
традиційні риси з новими; більш 
чіткий має облік різноманітності 
індивідуальних ситуацій тощо. 
За погодженої думки експертів 
визначено основні напрями впро-
вадження гендерного виховання 
у освітньому процесі учнівської 
молоді та визначено педагогічні 
умови впровадження гендерного 
підходу у фізичне виховання шко-
лярів, визначено роль і місце фі-
зичного виховання у формуванні 
фізичної культури особистості.

Перспективи подальших до-
сліджень полягатимуть у розроб-
ці та обґрунтуванні концептуаль-
них і теоретико-методичних засад 
гендерного підходу до формуван-
ня фізичної культури особистості 
та критеріїв її оцінки у фізичному 
вихованні дітей, підлітків і моло-
ді для підвищення їх фізичного і 

духовного здоров’я.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Протягом другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття у ба-
гатьох зарубіжних країнах поча-
лося здійснення реформ у серед-
ній і вищій освіті, в тому числі 
модернізація системи фізичного 
виховання школярів. Із багатьох 
причин, що викликали необхід-
ність проведення реформ, можна 
виділити схожі у більшості країн: 
невідповідність змісту шкільної 
освіти сучасним вимогам су-
спільства; відсутність зв’язку між 
змістом освіти і потребами моло-
ді; зміна суспільних цінностей; 
педагогічний консерватизм; від-
сутність індивідуального підхо-
ду до школярів з боку педагогів 
у навчально-виховному процесі; 
зниження фінансування та недо-
статність матеріально-технічно-
го забезпечення для здійснення 
процесу фізичного виховання; 
стрімке падіння інтересу молоді 
до фізичної активності у зв’язку 
із технологічним прогресом, 
і, як наслідок, зниження рівня 
здоров’я, фізичної підготовленос-
ті, поява надмірної ваги тощо.

Після Другої світової війни у 
країнах Західної Європи вияви-
лася дія факторів, що обумовили 
зростання ролі фізичної культури 
в житті суспільства. У початковій 
і середній школах фізична куль-
тура стала обов’язковим пред-

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
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СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ У ЄВРОПЕСЬКИХ КРАЇНАХ

Яковенко Артем
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Аннотация
В статье представлен обзор 

основных предпосылок и со-
держания реформ в сфере физи-
ческого воспитания школьников 
некоторых европейских стран 
– Германии, Франции, Финлян-
дии, Великобритании, Польши. 
Выявлено, что причины про-
ведения реформ отличаются в 
разных странах, а среди меро-
приятий по оптимизации про-
цесса физического воспитания 
в рассмотренных государствах 
особенно выделяется увеличение 
количества часов на проведение 
занятий физическими упражне-
ниями в разных формах, а так-
же привлечение школьников к 
внеклассным занятиям спортом.

Ключевые слова: физическое 
воспитание, реформы, школьни-
ки, Европа.

Annotations
The article provides an overview 

of the main prerequisites and content 
of reforms in the field of physical 
education of schoolchildren in some 
European countries – Germany, 
France, Finland, Great Britain, Po-
land. It is revealed that the reasons 
for the reforms are different in differ-
ent countries. Among the measures 
to optimize the process of physical 
education in the considered countries 
the increase of the number of hours 
for physical exercises in various 
forms is particularly emphasized. 
Also, sports outside school are of-
fered for schoolchildren.

Key words: physical education, 
reforms, schoolchildren, Europe.


