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Підготовка дітей до самостійного життя, вироблення у них сталого 

вміння орієнтуватися в складних ситуаціях – одне з найважливіших за-
вдань загальноосвітніх навчальних закладів. Ми вважаємо, що починати 
готувати дитину до самостійного життя потрібно якомога раніше. Важли-
вою складовою такої підготовки є її статеве виховання. Питанням статево-
го виховання займається ряд таких вчених: Т.В. Говорун, О.М. Шарган 
(формування культури сексуальної поведінки); В.Є. Каган, 
А.В. Петровський, Л.І. Слинько (теоретичні основи статевого виховання); 
Т.В. Говорун, Д.В. Колесов (статеве виховання в сім’ї). Проблему статево-
го виховання вивчали також і зарубіжні вчені: К. Вітек, Д. Еліум, Г. Віткін, 
К. Ботвин та ін. 

Існує багато тлумачень терміну «статеве виховання». Найбільш 
відомим, на нашу думку, є визначення Н.П. Волкової, яке розглядає стате-
ве виховання, як процес засвоєння підростаючим поколінням знань про 
взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у 
стосунках з особами протилежної статі нормами моралі [1, 32]. 

Після проведеного нами анкетування, щодо проблеми статевого ви-
ховання у школярів, можна зробити висновок, що учні досить рано дізна-
ються про статеві відносини – вже у 6 років 3% учнів ознайомлені з даною 
темою, у 7 років – 36%, 8 років – 98%, а у віці 9ти років про це знають 
100% досліджуваних школярів. Але інформацію, яку вони отримують не 
можна вважати корисною. Підлітки хочуть знати більше про міжстатеві 
взаємини. Як свідчить дослідження 93% учнів прагнуть покращити свої 
знання у цій сфері. Так як підлітки не отримують потрібних їм знань від 
батьків чи вчителів (лише 8,9% спілкувались з батьками на дану тему, а 
3,6% мали розмову з вчителем) вони намагаються самі знайти потрібну ін-
формацію, звертаючись до Інтернету та мас-медіа. Як стало відомо з про-
веденого анкетування, 48% опитаних отримують інформацію з інтернету, 
14,3% – з мас-медіа та 24,9% – від друзів. 

Питання про статеве виховання може бути позитивно вирішено 
тільки тоді, коли батьки і педагоги будуть спільно організовувати свою 
діяльність та добре знатимуть мету, якої вони повинні досягти у статевому 
вихованні дітей. 

Ми вважаємо, що цілями статевого виховання є зниження ризику не-
гативних наслідків від статевих відносин, таких як незапланована 
вагітність, або інфекційні захворювання; підвищення якості стосунків між 
протилежними статями. Статеве виховання також направлене на розвиток 
здатності молодих людей приймати власні правильні, обдумані рішення, 



зважаючи на усі наслідки, які з них виходять [4]. 
Створення системи статевого виховання має свої етапи. Потрібен се-

рйозний підхід і глибокі знання з цього питання, розробка нових засобів і 
методів стосовно статевого виховання. У школах слід проводити лекторії, 
бесіди на статеву тематику, зустрічі з лікарями гінекологами та психоло-
гами тощо. В період статевого дозрівання доцільно проводити в школі такі 
заходи, у яких приймали б участь як педагоги, так і лікарі, а також батьки 
та учні. 

Отже, на сучасному етапі розвитку держави, питання статевого ви-
ховання стало надзвичайно актуальним, та таким, що потребує негайного 
вирішення. Методи статевого виховання слід підбирати таким чином, щоб 
вони були доцільними як для певної ситуації так і для віку учнів. У підліт-
ковому віці такими методами можуть бути: громадська думка, вправляння 
та привчання, метод гри та розваги, метод стимулювання. 
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