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Постановка проблеми. Теоретичні питання статевого виховання
дошкільників є дуже важливою науковою проблемою .
Входження України до Європейського освітнього простору ставить
нові вимоги до навчання та виховання підростаючого покоління, яке має
ввібрати кращі досягнення національної та світової культури як в
інтелектуальній сфері, так і у формуванні моральності, збереженні фізичного,
психічного, соціального та духовного здоров’я нації. У державних
документах – Концепції національної системи виховання, Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.), Законі України
«Про освіту» (2015 р.), Національній програмі виховання дітей та молоді в
Україні (2004 р.) приділяється значна увага фізичному вдосконаленню та
загартовуванню юнаків і дівчат, формуванню в них навичок здорового
способу життя, підготовці молоді до шлюбу, прищепленню морально чистих,
гуманних та доброзичливих стосунків між юнаками і дівчатами, побудованих
на взаємоповазі та взаємовідповідальності. Для вирішенню цих аспектів
застосовується знання з статевого виховання дошкільників, а в подальшому

школярів. Воно полягає у формуванні духовності, високих моральних
якостей в юнаків і дівчат, норм поведінки, відповідальності за свої вчинки,
культури дружби, кохання, інтимних почуттів. Питанням статевого
виховання велику увагу приділяли такі видатні вчені: В. Бехтерев,
П. Блонський, А. Макаренко, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський.
Проблему статевого виховання розглянуто у працях Т. Говорун, Д. Ісаєва,
В. Кагана, Д. Колесова, І. Кона, В. Кравця, І. Мезері, Ю. Орлова,
А. Петровського, А. Хрипкової. Статеве виховання слід гармонійно
пов'язувати із загальним психологічним розвитком дитини з раннього віку.
[1, c. 64].
Виклад основного матеріалу.
Актуальність питання статевого
виховання зумовлена прискореним статевим розвитком (акселерація),
недостатнім рівнем обізнаності дітей у статевій сфері, яка в подальшому
зумовлює статеву розпустою певної частини неповнолітніх, проституцією та
злочинністю на статевій основі, поширенням порнографії, що руйнує психіку
неповнолітніх.
Статеве виховання — процес засвоєння підростаючим поколінням
знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб
керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі.
Основна його мета - формування майбутнього сім'янина, який володіє
високими
моральними
якостями,
такими,
як
висока
громадянськість, чесність, працьовитість, стриманість, дружелюбність,
серйозність ставлення до любові, вміння знаходити прекрасне в природі і в
людях, шанобливе ставлення до жінки.
Батьки першими починають статеве виховання своїх дітей, навіть якщо
самі про це не знають або не прагнуть цього. Батьки часто не усвідомлюють,
що відбувається процес виховання, оскільки більша частина інформації
передається не в словесній формі, а на прикладі поведінки самих батьків і
через їх установки .Син у поведінці батька знаходить зразок своєї власної
статевої ролі, в образі матері - праобраз своєї майбутньої обраниці.
Відносини батьків служать для нього моделлю взаємин статей. Те ж саме
можна сказати і про дочку: зразком поведінки для неї служить мати,
праобразом майбутнього обранця - батько. У такому випадку у дітей
формуються початкові ідеали сім'ї та своєї соціальної ролі, моральні
уявлення про роль протилежної статі. При відсутності одного з батьків,
наприклад батька, важливо, щоб в тій чи іншій мірі його заміщав інший
дорослий – родич, друг, вихователь. [2, с. 170].Статеве виховання має ряд
важливих аспектів – морально – етичних, моральних і гігієнічних.
Моральний вигляд людей, їх людяність у величезній мірі залежать від того,
як відбувається виховання в сім'ї.
В умовах дошкільного закладу статеве виховання продовжується і
виступає як соціально і педагогічно обумовлений процес, під час якого діти
опановують статево – рольовий досвід на основі співтовариства з дорослими й
однолітками. Тим чином реалізується головна мета статевого виховання –
розвиток й удосконалення індивідуальності хлопчика і дівчинки, позитивної

статево-рольової соціалізації, формування позитивно –
стійкої статевої
ідентичності та культури взаємин дошкільників із представниками своєї і
протилежної статі.
Гарною підмогою в статевому вихованні дітей як для батьків так і для
вихователя, можуть стати сучасні дитячі енциклопедії та книжки типу
«Звідки я взявся ?», в яких не тільки інформація, а й ілюстрації доступно й
однозначно розповідають як про дітородіння, так і про статевий акт батьків.
А так як в цьому віці у дітей немає еротичних асоціацій, то нові знання –
навіть про секс – особливо не фіксуються в їх мозку, не виділяються із
загального потоку нових знань.
Отже, у результаті нашого дослідження ми зазначили що стрижневим
питанням статевого виховання є те, як сприймають його важливість батьки та
педагоги. Розкрили поняття статевого виховання, його мету та аспекти.
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