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Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Анотації:
Мета. Досліджено актуальне питання 
щодо прояву гендерної ідентичності 
у школярів різного віку. Матеріал. В 
експерименті брали участь учні 3-х 
– 11-х класів загальноосвітніх шкіл у 
кількості 419 осіб (хлопці – 206 осіб, 
дівчата – 213 осіб). Для дослідження 
вікових особливостей прояву психо-
логічної статті застосовувався опиту-
вальник (розроблений  Сандрою Бем), 
який складається із 60 тверджень. 
Результати. Проаналізовано ряд ас-
пектів самоопису, які мають різні пси-
хологічні характеристики у юнаків та 
дівчат. Виявлено специфічність проя-
ву гендерної ідентичності у школярів, 
яка визначилась загальною кількістю 
респондентів віднесених до андрогін-
ного типу особистості. Із 206 юнаків 
– 90% мають показник андрогінності, 
а серед 213 дівчат – 69,5% відповіда-
ють андрогінному типу особистості. 
Виявлено наявність  у юнаків жіночих 
рис характеру, а у дівчат – чоловічих. 
Це підтверджує максимальний роз-
виток фемінінного та маскулінного в 
одній людині, що сприятиме більшій 
соціальній адаптації школярів. Ви-
сновки. Фізичне виховання володіє 
величезним потенціалом емоційного 
та фізичного впливу на формуван-
ня гендерної ідентичності учнів та їх 
уяви про жіночність та мужність. Це 
безпосередньо може впливати на 
формування життєвих ціннісних орі-
єнтацій школярів загалом, в тому чис-
лі, на формування цінностей в сфері 
фізичної культури.

Марченко О.Ю. Особенности гендерной 
идентичности у школьников разного воз-
раста. Цель. Исследованы актуальные во-
просы проявления гендерной идентичности 
у школьников разного возраста. Материал. 
В эксперименте принимали участие учени-
ки 3-х – 11-х классов общеобразовательных 
школ в количестве 419 человек (юноши – 
206 человек, девушки – 213 человек). Для 
исследования возрастных особенностей 
проявления психологического пола приме-
нялся опросник (разработанный Сандрой 
Бем), который состоит из 60 утвержде-
ний. Результаты. Проанализировано ряд 
аспектов самоописания, которые имеют 
различные психологические характеристи-
ки у юношей и девушек. Выявлено специ-
фичность проявления гендерной идентич-
ности у школьников, которая определилась 
общим количеством респондентов, отне-
сенных к андрогинному типу личности. У 
юношей – 90% имеют показатели андрогин-
ности, а среди девушек – 69,5% отвечают 
андрогинному типу личности. Выявлено 
наличие у юношей женских черт характера, 
а у девушек – мужских. Это подтверждает 
максимальное развитие фемининного и ма-
скулинного в одном человеке,  что способ-
ствует социальной адаптации школьников. 
Выводы.  Физическое воспитание обладает 
огромным потенциалом эмоционального и 
физического воздействия на формирова-
ние гендерной идентичности учащихся и 
их представления о женственности и муже-
ственности. Это напрямую может влиять на 
формирование жизненных ценностных ори-
ентаций школьников в целом, в том числе, 
на формирование ценностей в сфере физи-
ческой культуры.

Marchenko O.Y. Features of gender 
identity among schoolchildren of 
different ages. Purpose. Gender 
identity manifestations in schoolchildren 
were investigated. Material. The study 
involved schoolchildren of 3 -11th forms 
of the secondary schools (206 – boys, 
213 – girls). For the research of age 
peculiarities in psychological gender, a 
questioner worked out by Sundry Bam 
which consists of 60 statements was 
used. Results. A number of aspects of 
self description which have different 
psychological characteristics in boys 
and girls were analysed. A peculiarity 
of gender identity in schoolchildren, 
which was identified by the overall 
number of respondents in whom 
the androgens personality type was 
identified, was singled out. Out of 
206 boys – 90% have an androgens 
index, as for the girls – 69.5% refer 
to androgens personality type. The 
presence of feminine character 
qualities in boys and masculine – in 
girls was found out, which proves 
maximal development of feminine and 
masculine in one person. This will help 
social adaptation of schoolchildren. 
Conclusions. Physical education has 
enormous potential emotional and 
physical impact on the formation of 
gender identity of students and their 
notions of femininity and masculinity. 
This can directly affect the formation 
of life value orientations students 
in general, including the formation 
of values in the sphere of physical 
culture.
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Вступ.1

Останнім часом вченні приділяють увагу гендер-
ним відмінностям, проводячи наукові дослідження в 
різних сферах діяльності людини.

Подібно расі, національності та класу, гендер  є 
важливою категорією, що значному ступеню визначає 
соціальні можливості кожної людини [16]. 

Оскільки термін «стать» має декілька значень, то 
визначаючи різницю між чоловічими та жіночими 
якостями, вживають термін «гендер».

На рубежі 50-х – 60-х років американський психо-
лог Роберт Столлер запропонував поряд з біологічною 
статтю, ввести поняття «гендер» (gender). Виходячи з 
того, що біологічні ролі чоловіків та жінок не зміню-
ються, а соціальні вимоги, якими повинні бути чоло-
віки та жінки – історично змінне явище,те що сьогод-
ні визначено терміном «гендер», існувало завжди,  хоч 
і в нерозривному зв’язку з біологічною дихотомією 
статей (розподіл на дві статті). Підтвердженням цього 
є змінна таких глобальних історичних епох людства 
як патріархат і матріархат [6].

© Марченко О.Ю., 2013 
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Сучасне українське суспільство перебуває на етапі 
свого розвитку, де знання та інформація стають осно-
вним ресурсом і рушієм його ефективного існування, 
де вища освіта формує нову інтелектуально та фізич-
но розвинуту особистість, яка володіє сформованою 
гендерною свідомістю стосовно реалізації своїх прав і 
можливостей [8]. І на сьогоднішній день гостро стало 
питання про реалізацію гендерного підходу у навчанні 
та вихованні підростаючого покоління. Гендерна про-
блематика у сфері фізичної культури ще не отримала 
великого розповсюдження, але необхідність розробки 
та поширення гендерних досліджень у сфері фізичної 
культури та спорту вже не можливо ігнорувати [3].

Аналіз документів, спостереження, матеріали анке-
тувань, аналіз наукової літератури дають змогу ствер-
джувати, що сучасний стан фізичної культури демон-
струє деякі суперечності в сфері гендерного підходу у 
фізичному вихованні взагалі. Науковцями відмічено, 
що особливо гостро питання гендерної диференціації 
пов’язано з дійством (Б. Д. Ельконін 2001). Програма з 
фізичного виховання загальноосвітніх шкіл розрахова-
на на середньостатистичну дитину та передбачає розви-
ток тільки у тестових нормативах для хлопців і дівчат. 
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Але нажаль не враховує гендерний підхід у формуванні 
особистості дитини, що може деформувати процес роз-
витку та негативно впливати на здоров’я [13].

Спільне виховання та навчання у школах В. Ф. 
Базарний (2005 р.) називає безстатевим, відмічаючи 
на протязі декількох поколінь зникнення із навчаль-
них закладів статево-особистісної самоідентифікації 
молодих людей (особливо хлопчиків). Результатом 
цього стає пригніченість та нейтралізація чоловічих 
задатків у хлопців та жіночих – у дівчат, причому на 
генетичному рівні [1].

У теорії фізичної культури, як ні в жодній гумані-
тарній дисципліні, постійно враховуються природні 
основи статевих відмінностей. А численні досліджен-
ня у галузі спорту стосуються загалом статевого ди-
морфізму ( С. Соха, 1991, Г. Соха, 1991; М. Меснер, 
2000; Я. Шахліна, 2006; 2010; Maers A. M., Lips H. M., 
1978). Проблемі гендерної освіти у своїх дослідженнях 
приділяли увагу такі науковці як Здравомислова О. Л., 
Москальова А. С., Попова Л. В., Штильова Л. В.

Аналіз наукових досліджень щодо гендерного 
підходу у фізичному вихованні школярів загалом 
стосується обліку контингенту дівчат та хлопців при 
виконанні нормативів, при проведенні спортивно-
оздоровчих занять та виявленню інтересу до занять 
фізичними вправами [6,  18, 20, 23]. Науковцями та-
кож розглядався гендерний підхід щодо формування 
здорового способу життя учнів молодших класів [13].

Однак у дослідженій нами літературі не було зна-
йдено праць, які вивчали б гендерні особливості фор-
мування ціннісних орієнтацій школярів у сфері фізич-
ної культури і спорту для формування і впровадження 
гендерного підходу у фізичному вихованні молоді. 
Для дослідження даного питання вважаємо за необ-
хідне перш за все виявити особливості гендерної іден-
тичності школярів різного віку.

Наші дослідження проводяться в рамках науково-
дослідної роботи, затвердженої в Міністерством Осві-
ти і науки, молоді  та спорту України Шифр 3.1 «Удо-
сконалення програмно-нормативних основ фізичного 
виховання навчальних занять» №01110001733 УДК/7/
ДВ/077.5.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у дослідженні гендерної 

ідентичності школярів. 
Для вирішення поставлених завдань використову-

валися наступні методи дослідження: теоретичний 
аналіз та узагальнення даних науково-методичної лі-
тератури, психологічне тестування за опитувальником 
С. Бем, математично-статистична обробка результатів 
дослідження.

У дослідженні приймали участь школярі 3-х – 11-х 
класів у кількості 419 осіб (хлопці – 206 осіб, дівчата 
– 213 осіб) ЗОШ № 13 та №14  м. Полтави.

Результати дослідження
Терміни «маскулінність» та «фемінінність» – це 

нормативні уявлення про психологічні та поведінкові 
якості, які  характерні для чоловіків та жінок, котрі 
пов’язані з диференціацією статевих ролей. За цією 

підставою С. Бем розробила концепцію андрогінії (це 
фактично третій гендер), яка надала світовій науці ім-
пульс для перегляду традиційних психологічних уяв-
лень про маскулінність – фемінінність [2]. 

Маскулінний тип характеризується найбільшою 
виразливістю таких якостей особистості як незамін-
ність, наполегливість, власність, схильність до за-
хисту власних поглядів, схильність до ризику, аналі-
тичний склад мислення, віра у себе, самодостатність 
[4, 5].

Фемінінному типу особистості більшою мірою 
притаманні такі якості як сором’язливість, ніжність, 
віддаленість, співчуття, здібності втішити, сердеч-
ність, м’якість, довірливість та любов до дітей [4, 5].

Андрогінному типу особистості приблизно у рівно-
му ступені притаманні маскулінні  та фемінінні  якості 
особистості, що виявляються у поєднанні традиційно 
чоловічих і жіночих характеристик в одній людині. За 
думкою вчених люди андрогінного типу більше за все 
пристосовані до життя і найменш зазнають стресів, 
пов’язаних зі статево-рольових конфліктами [2, 4, 5].

Для виявлення гендерної ідентичності школярів, 
респондентам було запропоновано тестування за 
опитувальником Сандри Бем, у якому було надано 60 
характеристик особистості. Учасники експерименту 
повинні були виділити ті якості особистості, які за 
власною думкою їм притаманні. Далі за спеціальною 
формулою було визначено показники фемінінності, 
маскулінності та андрогінності.

Результати нашого дослідження показали, що зна-
чна більшість юнаків і дівчат, незалежно від віку від-
несені до андрогінного типу особистості.

Із 206 юнаків, які приймали участь у тестуванні – 
90% мають показник андрогінності (табл. 1). Це скла-
дає 194 чоловік. І тільки 5 юнаків, що займаються ат-
летичною гімнастикою та боротьбою мають гендерну 
ідентичність маскулінного типу. Декілька хлопців (3 
чол.) віднесені до фемінінного типу, тобто серед якос-
тей, які вони відмітили у собі було більше жіночих 
характеристик.

Серед 213 дівчат, що приймали участь у даному 
дослідженні, 148 чоловік відповідають андрогінно-
му типу (табл. 2). Це склало 69,8%. Кількість дівчат, 
віднесених до фемінінного типу – 30,3%. Три дівчи-
ни мають маскулінні характеристики. Одна з  них 
займається тхеквондо, інші – плаванням. Найбільша 
кількість дівчат, що мають фемінінні характеристики 
– це студенти І-го курсу ВНЗ, яких за срезультатами 
медичного огляду  віднесено до спеціального медич-
ного відділення.

Але не дивлячись на те, що більшість хлопців та 
дівчат мають андрогінний тип особистості, було про-
ведено окремий аналіз якостей, які відмітили у своє-
му характері наші респонденти (за їхньою особистою 
думкою).

«Віра у себе» – риса характеру особистості ціле-
спрямованої та впевненої  у своїх силах. Цю якість 
відмітили у собі більшість респондентів незалежно 
від віку.
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З 3-го по 6-й класи і хлопці і дівчата (90 – 100%) 
відмітили дану характеристику. Далі з 7-го по 10-й 
клас – відсоток  дівчат, які відмітили «віра у себе», 
знизився. Привертає увагу той факт, що юнаки, котрі 
займаються спортом дану якість («Віра в себе») від-
мітили на 100%. Різниця між хлопцями та дівчатами 
склала 30-40% на користь хлопців. 

З різницею у 10-15% така якість як «життєрадіс-
ність» відмічена теж частіше хлопцями.

«Сильна особистість» – якість людини, яку від-
носять до маскулінних характеристик особистості. 
Не дивлячись на це, тільки 20% хлопців 7-го класу та 
16,6% юнаків 10-го класу відмітили у собі дану харак-
теристику.

«Наполегливість» – показник, який науковці відне-
сли до маскулінних характеристик,  що підтверджу-
ється результатами нашого дослідження. На 15-20% 
юнаки частіше ніж дівчата відзначають у собі дану 
характеристику.

«Мужність» – суто чоловіча характеристика. Від 
80-100% юнаків відмітили у собі дану якість. Ціка-
вий той факт, що 96,5% хлопців 3-го класу відмітили 
у собі «мужність». У даному випадку можливо зазна-
чити, що вибір даної якості хлопцями, які навчаються 
у 3-му класі (вік – 8 років) є більш бажаною якістю 
ніж реальною. На нашу думку це може бути результа-
том виховання у школі статево-рольових стереотипів, 
що є невід’ємною частиною статеворольового під-
ходу в навчанні та вихованні. Ми бачимо, що, хлопці  
вже у 8 років визначають ті якості, що на їхню думку 
обов’язково повинні мати справжні чоловіки, а не ті 
якості, які вони по-справжньому вбачать та відчува-
ють у собі. Цей факт підтверджується і такою характе-
ристикою як «атлетичність». 86,2% хлопців 3-го класу 
скоріше прагнуть бути атлетично складеними і бажа-
не приймають за реальність. А от юнаки, які займа-
ються атлетичною гімнастикою, відносяться до себе 
більш критично. Тільки 68,7% відмітили у собі дану 
характеристику.

Таблиця 1
Результати дослідження гендерної ідентичності (С. Бем)

Клас Кількість
школярів

Юнаки
Маскулінність Андрогінність Фемінінність

Кількість % Кількість % Кількість %
3 29 1 3,45 28 96,55 0 0
5 16 0 0 16 100 0 0
6 23 1 8,7 21 91,3 1 4,35
7 15 0 0 14 93,3 1 6,67
8 22 1 4,5 21 95,45 0 0
9 38 2 10,53 36 94,74 0 0
10 12 0 0 12 100 0 0
11 25 3 12 22 88 0 0

Атлетична 
гімнастика 16 2 12,5 12 75 2 12,5

Тхеквондо 11 0 0 11 100 0 0

Таблиця 2
Результати дослідження гендерної ідентичності (С. Бем)

Клас Кількість
школярів

Дівчата
Маскулінність Андрогінність Фемінінність

Кількість % Кількість % Кількість %
3 25 0 0 18 72 7 28
5 27 0 0 20 74,7 7 25,9
6 17 1 5,8 10 58,8 6 35,2
7 12 0 0 11 91,6 1 8,3
8 21 0 0 15 71,4 6 28,5
9 26 2 7,69 17 65,38 7 26,9

10 15 0 0 11 73,3 4 26,6
11 30 0 0 21 70 9 30

Тхеквондо 4 1 25 3 75 0 0
Спец. група 35 0 0 22 62,86 13 37,1



40

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Дівчата до «атлетичності» не проявили ніякої від-
повідної зацікавленності. 14,6% п’ятикласниць відмі-
тили таку якість, і слід відзначити, що всі вони займа-
ються спортом. До 11-го класу відсоток «атлетичних» 
дівчат зменшився до 13,3%, а серед студенток І-го кур-
су, що за станом здоров’я відносяться до спеціальної 
медичної групи, обрали «атлетичність» всього 11,4%. 

Щодо суто жіночих (фемінінних) характеристик. 
Цікавий той факт, що «сором’язливість» відміти-
ли 62% хлопців, які навчаються у 3-му класі, 33% – 
п’ятикласників, 40% – хлопців, які навчаються у 7-му 
класі, 59% – восьмикласників. Далі, з віком, відсоток 
юнаків, що обрали «сором’язливість» знизився.

Таку якість як «ніжність» ми звикли вважати більш 
жіночою. Але привертає увагу той факт, що 62% хлоп-
ців 3-го класу, 53,9% – 5-го, 53% – 7-го, 81% – 8-го, 
64% – 11-го класів обрали дану якість.

А от «відданість», більшою мірою виділили дівча-
та. Порівнюючи вікові категорії дівчат, ми бачимо, що 
у 3-му класі 96% відзначили у собі «відданість», а от 
серед дев’ятикласниць тільки 46% обирають «відда-
ність». Цікавим є той факт, що 87,5% юнаків (віком 18 
років), які займаються атлетичною гімнастикою від-
мітили «відданість» своєю рисою характеру.

На 20% більше хлопців ніж дівчат відмітили в собі 
«аналітичні здібності».

Суто чоловічі якості «схильність до ризику» та 
«здібності до лідерства» також хлопці також відміча-
ють у собі набагато частіше ніж дівчата. Але 56% ді-
вчат у 3-му класі, 35,7% у п’ятому класі, 41% дівчат 
у 6-му класі, 46% одинадцятикласниць вбачають у 
собі «здібність до лідерства». Таку характеристику як 
«схильність до ризику» обрали дівчата 5-го, 6-го, 7-го, 
10-го та 11-го класів (від 40-60%).

Тобто з одного боку ми бачимо, що дійсно суто 
маскулінні якості відмічаються частіше юнаками, фе-
мінінні – дівчатами. Але це може бути і вплив стате-
ворольового виховання у школі, що формує визначену 
стереотипну поведінку хлопців і дівчат [16]. З іншого 
боку, було зафіксовано факт відзначення хлопцями у 

собі жіночих якостей, а дівчатами у собі – чоловічих. 
Що дає підставу вбачати присутність в одній людині 
маскулінних і фемінінних якостей. Це підтверджуєть-
ся загальною кількістю школярів андрогінного типу 
особистості. Підтвердженням є результати дослі-
джень проведених A. M. Maers, H. M.Lips., S. Spence, 
R. Helmrich. Отримані науковцями дані свідчать, що 
дівчата які займаються спортом чудово поєднують у 
собі цілу низку маскуліних якостей, маючи високий 
рівень фемінінності [21, 23].

Висновки.
Таким чином, не дивлячись на ряд критичних 

зауважень в адресу концепції андрогінії, вона зберігає 
своє значення та використовується у подальших 
дослідженнях, в тому числі і в Україні. На сьогоднішній 
день, такі ідеї як поєднання фемінінних та маскулінних 
якостей характеру в одній людині популяризується у 
науці. 

Це підтверджується загальною кількістю школярів, 
віднесених до андрогінного типу особистості. Із 
206 юнаків – 90% мають показник андрогінності, а 
серед 213 дівчат – 69,5% відповідають андрогінному 
типу особистості. Але необхідно відмітити той 
факт, що суто маскулінні якості особистості такі як 
«мужність», «схильність до ризику», «атлетичність», 
«віра в себе», «здібності до лідерства» відмічають на 
20% – 40% частіше хлопці ніж дівчата. А суто жіночі 
якості відмітили на 40% більше дівчата. Це такі риси 
характеру як «відданість», «ніжність».

На нашу думку, фізичне виховання володіє 
величезним потенціалом емоційного та фізичного 
впливу на формування гендерної ідентичності учнів та 
їх уяви про жіночність та мужність. Це безпосередньо 
може впливати на формування життєвих ціннісних 
орієнтацій школярів загалом, в тому числі, на 
формування цінностей в сфері фізичної культури.

Метою наших подальших досліджень буде 
вивчення гендерних особливостей формування 
мотивів, інтересів та цінностей в сфері фізичної 
культури школярів різної вікової категорії.
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