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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЄВОЇ АКТИВНОСТІ  
УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Реалізація в загальноосвітній школі гуманістичної педагогіки 
співробітництва, партнерства, співтворчості передбачає перехід від 
навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до 
моделі особистіснорозвивальної, за якої кожна особистість школяра є 
творчою індивідуальністю. 

Для реалізації такої моделі нині створюються принципово інші умови: 
загальноосвітня школа розпочала працювати у новому законодавчому 
просторі відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, в 
якому зазначається, що головною метою школи є фізичний, інтелектуальний, 
соціальний та духовний розвиток учнів. 

У сучасних концепціях виховання обґрунтовується нове розуміння 
процесу виховання як закономірної, неперервної і послідовної зміни 
моментів розвитку суб’єктів взаємодії, набуття ними індивідуального досвіду 
у фізичній, психічній, соціальній та духовній сферах життєдіяльності в 
умовах педагогічної взаємодії. 

Найбільш загальним і широким поняттям, в межах якого забезпечується 
психолого-педагогічна інтерпретація феноменів фізичного, психічного, 
соціального і духовного розвитку особистості може бути прийнята категорія 
“активність”, яка узагальнює багатоаспектні рівні функціонування людини як 
по вертикалі, так і по горизонталі. Життєва активність, що розглядається 
нами як готовність людини до свідомого вибору місця в житті, її здатність 
максимально розкрити і реалізувати свої потенційні можливості, закладені 
природою здібності, задатки, здатність особистості до власної 
життєтворчості, є результатом, з одного боку, рівня розвитку основних її 
сфер, рівня саморегуляції та змісту і форм організації того чи іншого виду 
діяльності, а з іншого – передумовою подальшого фізичного, психічного, 
соціального та духовного розвитку і приймається нами як узагальнений його 
індикатор. 

Життєва активність особистості багаторівнева, оскільки вона 
характеризується: стабільністю, самостійністю, різними мотивами, 
репродуктивністю-креативністю, ставленням до діяльності тощо. Відповідно 
до цих критеріїв визначаються такі її рівні: високий (3), середній (2), низький 
(1) та нульовий (0) – пасивність. 

Основними системоутворними сферами цілісного процесу розвитку 
особистості є фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток. Ці 
компоненти, як підкреслює академік О.В.Киричук, перебувають у 
діалектичній єдності та взаємообумовленості: розвиток (прогресивний чи 
регресивний) одного з них створює сприятливі або несприятливі умови для 
розвитку інших. Використовуючи метод дедукції, проведемо аналіз змісту, 
функцій, складників, методів і результатів психолого-педагогічної 



діагностики фізичного розвитку особистості, прийнявши узагальненим його 
індикатором життєву активність. 

Змістовою стороною поняття “фізично-оздоровча активність” є стійке 
особистісне утворення динамічного характеру, що становить собою не 
окрему рису особистості, а її інтегральну якість, яка складається з комплексу 
фізичних, емоційних, інтелектуальних, характерологічних властивостей, що 
виявляються у вільній, ініціативній, внутрішньо необхідній фізично-
оздоровчій діяльності. Фізично-оздоровча активність виступає, з одного 
боку, узагальненим індикатором фізичного розвитку особистості, а з другого, 
- передумовою подальшого фізичного її самовдосконалення. 

Для психолого-педагогічної діагностики фізичного розвитку та 
активності використовуються як загальні методи вивчення (спостереження за 
учнями, їх опитування, незалежних характеристик, експертних оцінок тощо), 
так і спеціальні (тести фізичної підготовленості, методика О.Д.Дубогай, 
визначення індексу фізичного розвитку і тощо), які дають змогу побачити 
реальні зміни в фізично-оздоровчій активності учнів, виявити рівень знань з 
фізіології, гігієни, санітарії, сформованість умінь і навичок фізичного 
загартування, догляду за тілом, прояв здорового способу життя тощо. 

Дослідженням, яким було охоплено близько чотирьох тисяч учнів 1-11 
класів десяти сільських та трьох міських шкіл показали, що тільки третина 
учнів як сільських, так і міських шкіл мають високий рівень (відповідно 
29,3% і 31,5%). 

Такі школярі проявляють сталий інтерес до власного здоров’я та 
фізично-оздоровчої діяльності, їх фізично-оздоровча активність спонукається 
внутрішніми мотивами. Число сільських школярів, які характеризуються 
нульовим і низьким рівнем цього виду життєвої активності, складає 7,2% і 
21,9%, тобто третину усіх респондентів. Подібний стан і з міськими 
школярами (5,9% та 20,7%). У таких учнів відсутній інтерес до фізично-
оздоровчої діяльності, власного здоров’я, їх фізично-оздоровча активність, як 
правило, мінлива, ситуативна, імпульсивна, що зумовлюється зовнішніми 
чинниками (вимога, оцінка, страх). 

Викликає тривогу той факт, що рівень фізично-оздоровчої активності 
спадає з 1 по 11 клас, зокрема, високий: від 34,7% - у молодшому шкільному 
віці, до 19,7% - у випускному класі, в той час коли відсоток учнів з нульовим 
та низьким рівнем зростає з 27,4% до 37,6%. Тенденція до зниження 
показників фізично-оздоровчої активності проявляється і у хлопців, і у 
дівчат. 

Порівнюючи результати тестів фізичної підготовленості та діагностики 
фізично-оздоровчої активності, ми помітили, що сільські діти переважають 
міських у фізичній підготовленості, але мають однаковий з ними рівень 
фізично-оздоровчої активності. Тому гіпотетично можна твердити, що більш 
високий рівень фізичного розвитку сільських учнів пояснюється не стільки 
організацією фізично-оздоровчої діяльності в загальноосвітніх школах, 
скільки тим природним середовищем, в якому перебувають сільські діти, їх 
систематичною участю в трудовій діяльності. 



Змістовою стороною поняття “психічна активність особистості 
школяра” виступає системне ієрархічне утворення динамічного характеру, 
нижчою сходинкою якого є життєві (матеріальні і духовні) потреби, а вищою 
- ціннісно-смислова свідомість та життєва позиція особи, яка складається з 
комплексу емоційних, інтелектуальних, вольових властивостей і виявляється 
в різних видах діяльності. Г.С.Костюк вважав психічну активність 
невід’ємною властивістю суб’єкта і тим більше особистості.  

Вивчення психолого-педагогічної літератури дає можливість твердити, 
що основними видами психічної активності виступає інтелектуальна, 
емоційно-вольова та почуттєва активності. 

Спробуємо дати загальну характеристику емпіричним корелятам 
інтелектуальної, емоційно-вольової та почуттєвої активності. 

Та оскільки емоційно-вольова активність є досить близькою до 
почуттєвої, в реальних умовах складно диференціювати вказані види 
активності. Отже, почуттєва активність може виступати одним із 
компонентів емоційно-вольової, на що наголошує більшість вчених. Це і 
буде використано в нашому дослідженні. 

Інтелектуальна активність розглядається нами як інтегральна 
характеристика особистості, що поєднує в собі інтелектуальну та 
мотиваційну сфери і проявляється в ставленні та здатності індивіда до 
розумової діяльності. 

Характерними ознаками емоційно-вольової активності виступає 
небажання (або бажання) включатися в ситуації, які вимагають подолання 
певних труднощів, як прагнення суб’єкта до задоволення потреби в 
емоційному контакті. 

Рівень сформованості інтелектуальної активності учнів сільських шкіл в 
середньому становить 43,1%. Такий стан певною мірою можна пояснити 
кількома причинами, а саме: деградацією сільського населення, що 
підтверджується рядом досліджень; закриттям у значній частині сіл 
дошкільних закладів, що негативно впливає на розвиток дошкільників, 
незабезпечення наступності в системі “дитячий садок – школа”; відсутність в 
значній частині сільських шкіл висококваліфікованих педагогічних кадрів; 
проведення навчальної роботи на продуктивному рівні, що сприяє 
виробленню догматичного, пасивного-споглядального мислення. 

Відсоток учнів з нульовим рівнем інтелектуальної активності становить 
21,5. Ці учні характеризуються стійкою інтелектуальною пасивністю, 
відсутністю прагнення до розумової діяльності, яка повністю визначається 
зовнішньою стимуляцією і має репродуктивний зміст. Цей показник 
залишається майже без змін від першого до одинадцятого класу. Варто 
відмітити, що хлопчиків дещо більше віднесено до цього рівня 
інтелектуальної активності, відповідно: дівчаток - 20,9%, хлопчиків - 22,9%. 
Третина учнів віднесена до таких, що мають низький рівень інтелектуальної 
активності (34,1%). 

Це учні, яким властива ситуативна, нестійка, стимульно-продуктивна 
інтелектуальна активність, що залежить від випадкових обставин. Вони лише 



під впливом зовнішніх проявляють здатність до розумової діяльності. Такий 
рівень інтелектуальної активності у 33,5% дівчаток і 34,7% хлопчиків. І лише 
17,8% - це учні, що мають високий рівень даного виду активності: дівчата - 
19,1%, хлопці - 16,8%.Тобто менше п’ятої частини - це учні, що мають 
сталу інтелектуальну активність, зумовлену внутрішніми пізнавальними 
мотивами. Вони творчо підходять до розумової діяльності, ініціативні під час 
її здійснення. 

Близько третини учнів мають середній рівень інтелектуальної 
активності. Такі діти характеризуються постійною здатністю до розумової 
діяльності, яка носить репродуктивно-евристичний характер, зумовлена 
внутрішніми раціональними, прагматичними мотивами. 

Якщо порівнювати інтелектуальну активність вихованців сільських шкіл 
з міськими, то можна побачити, що рівень інтелектуальної активності 
міських школярів дещо вищий за сільських. Наприклад, відсоток учнів, що 
мають нульовий рівень, в міській школі становить 15,1%. Це на 6,4% менше, 
ніж в сільській.  І в той же час у міських школах більше учнів з високим і 
середнім рівнями інтелектуальної активності: 24,8% і 29,2%. 

Необхідно відзначити, що динаміка інтелектуальної активності майже не 
спостерігається. Єдине, що відмічено в процесі психолого-педагогічної 
діагностики - це прояв найвищого рівня інтелектуальної активності в учнів 
четвертих і одинадцятих класів. 

Якщо порівнювати рівень інтелектуальної активності учнів сільської 
школи з іншими видами активності, то можна констатувати, що він має 
найнижчі показники і потребує цілеспрямованої роботи з розвитку 
інтелектуальної сфери вихованців. 

Аналізуючи емоційно-вольову активність учнів сільських 
загальноосвітніх шкіл, нами встановлено, що в учнів початкових класів вона 
значно вища, ніж в середніх і старших. Зокрема, учнів 1-9 класів з високим 
рівнем емоційно-вольової активності виявлено 43,3%, 5-9 класів - 38,1%, 10-
11 класів - 34,2%. Це пояснюється, на наш погляд, інтегративністю і 
домінуючим впливом емоційної сфери молодших школярів. Емоційність 
учнів початкових класів проявляється, по-перше, в тому, що їх психічна 
діяльність обмежена емоціями. 

Отже, з віком спостерігається тенденція до зниження емоційно-вольової 
активності учнів. 37,8% і 39,2% учнів характеризуються середнім і високим 
рівнем емоційно-вольової активності. Учням з високим рівнем активності 
властиві стійкі вольові зусилля щодо самовдосконалення себе. Особливо це 
проявляється в середніх і старших класах. Учні прагнуть і випробовують себе 
в подоланні страху, витримці болю, в умінні проявляти зовнішній спокій під 
час небезпеки. У старшокласників з високим рівнем даного виду активності 
здебільшого вже сформована стійка емоційна і вольова спрямованість. 

Досить чітко проявляється диференціація з урахуванням статевих 
відмінностей. Емоційно-вольова активність більше розвинена у дівчаток. 
Загальна різниця становить 7,8% (43,3%-35,5%). 



Розглядаючи показники емоційно-вольової активності учнів за 
демографічними ознаками, можна констатувати, що вони дещо вищі в учнів 
сільських шкіл. Приміром, якщо високий рівень емоційно-вольової 
активності притаманний 39,2% учнів сільської школи, то міським школярам 
35,8%, низький рівень - відповідно: 20,9 і 22,9%. 

Отже, сільські діти більше проявляють здатність виконувати вимоги 
педагога, вміють контролювати свої дії і вчинки, краще долають труднощі в 
навчанні, праці, грі, вміють ставити перед собою складні завдання й 
добиватися їх виконання. Учні-мешканці сільської місцевості виявляють 
стійкі вольові зусилля по самовдосконаленню, вони здатні до подолання 
страху, краще витримують біль, ніж міські ровесники, пересилюють гнів, 
більш цілеспрямовані, принципові, критичні до себе. Це гіпотетично можна 
пояснити впливом ряду соціокультурних, природних факторів, що діють на 
формування емоційно-почуттєвої і вольової сфери жителів села: 
наближеність до природи; спільне проживання всіх членів родини, зв’язок її 
поколінь; збереження традицій, звичаїв, обрядів тощо. 

Учні сільських шкіл більше здатні до стресостійкості: відповідальність, 
контроль над ситуацією, завзятість як виклик обставинам. Вони більш 
реальні в плануванні і досягненні життєвої мети. 

Відзначені міжгрупові відмінності в діагностичних показниках 
відображають реальну ситуацію психічного розвитку учнів сільських шкіл, а 
також рівень організації навчально-виховного процесу, особливості 
соціально-психологічної ситуації на село тощо. Що ж стосується статевих 
відмінностей за названими показниками, то вони здебільшою мірою 
відображають специфічні особливості психічного розвитку хлопців і дівчат. 

Ми сприймаємо визначення соціальної активності тих авторів, які 
трактують соціальну активність одночасно як явище, стан і ставлення 
суб’єкта до явищ об’єктивного світу; що явище соціальної активності можна 
характеризувати як якісно-кількісну визначеність, тобто в єдності своїх 
якісних характеристик і кількісних параметрів. Соціальна активність 
представлена передусім самодіяльністю особи, що має самостійну силу 
реагування і виявляється у вільній, свідомій, внутрішньо необхідній 
діяльності. Це особлива діяльність - з власного бажання, з власної ініціативи, 
яка спрямована на “творчу” взаємодію з навколишнім середовищем, 
освоєння та зміну його і самої себе. 

Основними видами соціальної активності виступає соціально-
комунікативна, трудова, громадсько-корисна, суспільно-політична тощо. 
Кореляційний їх аналіз засвідчив, що для учнів системотвірним видом є 
соціально-комунікативна активність. 

Половина учнів сільських шкіл (50,3%) характеризується середніми і 
високими показниками соціально-комунікативної активності. Низький рівень 
розподіляється рівномірно між групами класів в межах 35,5 - 37,2%. 
Залишається значна частина школярів пасивною в цій сфері соціальної 
активності (від 0 до 16,1%). 



Існує деяка відмінність соціально-комунікативної активності за 
демографічним чинником. Так, соціально-комунікативна активність вищого 
рівня характерна 27,1% учнів міської школи і 13,0% сільської, а середнього 
рівня відповідно - 38,8% і 37,3%. 

Вищі показники соціально-комунікативної активності мають дівчата 
(13,5% проти 12,5% у хлопців). 

Водночас аналіз даних дає підставу стверджувати ще й той факт, що 
наявна відмінність у розподілі учнів сільських шкіл за рівнями соціально-
комунікативної активності по окремих класах, а то й школах. Так, високий 
рівень активності в окремих класах і в деяких сільських школах 
диференціюється в межах від 0 до 28,1%; середній рівень від 12,4% до 47,2% 
за умови, коли соціально-комунікативна активність учнів сільських шкіл 
нижча міських. 

Духовно-катарсична активність, що приймається нами як показник 
духовного розвитку особистості, у нашому розумінні, - системне утворення і 
найвище породження індивіда, яке характеризує його самоактивність і 
проявляється у вільній, внутрішньо необхідній духовно-катарсичній 
діяльності. Це особлива діяльність, діяльність за власним бажанням, за 
власною ініціативою зміни своєї “Я - концепції” та її складників: “Я - 
фізичного”, “Я - психічного”, “Я - соціального”. У духовно - катарсичній 
діяльності предметом активності виступає сам її суб’єкт і спрямована вона на 
самопізнання, самооцінку, самоставлення, самовдосконалення.  

Аналіз розподілу учнів за рівнями сформованості духовно-катарсичної 
активності дозволяє зробити такі висновки: 

* більше третини учнів сільських загальноосвітніх шкіл та 
половина міських характеризується низькими показниками. Серед 
вихованців сільської місцевості - у 23,0% спостерігається низький рівень 
духовно - катарсичної активності; у 12,1% активність характеризується 
імпульсивністю, мінливістю, психічною неврівноваженістю, відсутністю 
власної лінії поведінки через підвищену навіюваність, здатністю керуватися 
у вчинках емоціями задоволення або зовнішніми побудженнями. Такі діти 
репродуктивно, ситуативно, пасивно ставляться до духовно-катарсичної, 
ціннісно-орієнтаційної діяльності; 

* у 43,0% школярів активність спонукається внутрішніми 
раціональними, прагматичними, усвідомленими мотивами; 

* лише 21,9% сільських учнів виявляють високий рівень духовного 
розвитку, тобто мають духовно - катарсичну активність, що проявляється у 
творчій, ініціативній, надситуативній, наднормативній ціннісно - 
орієнтаційній діяльності; 

* існують певні відмінності духовного розвитку дітей, що пов’язані 
з демографічними чинниками. Так, духовно - катарсична активність учнів 
міських шкіл набагато нижче від активності сільських школярів (відповідно 
9,7% і 21,9%).  У місті тільки 11,5% дівчат та 7,7% хлопців віднесено до 



учнів з високим рівнем духовно - катарсичної активності. Майже у два рази 
більше у місті дітей з низьким та середнім рівнями; 

* помітні значні відмінності у групах класів (з 1 по 11 клас). Якщо 
в сільських загальноосвітніх школах духовно - катарсична активність спадає 
в незначній мірі (від 73,3% - у 1-4 класах до 64,9% - у 10-11 класах), то в 
міських вона спадає більш помітно - в 55,5% до 37,4%, що ймовірно 
пов’язано з особливостями соціального довкілля, соціально-психологічним 
кліматом шкільних колективів, родинного виховання, кількісним складом 
груп тощо. 

Разом з тим, аналіз даних дає підставу стверджувати факт значних 
відмінностей у розподілі учнів як сільських, так і міських шкіл за рівнями 
духовно - катарсичної активності в окремих класних, а то й 
загальношкільних колективах. Наприклад, високий рівень активності в 
окремих класах диференціюється в межах від 5,6% до 31,7% в сільських 
школах;  від 0% до 21,4% - в міських школах; середній рівень від 15,9% в 
міських школах до 61,3% - в сільських, за умови, коли духовно - катарсична 
активність учнів сільських шкіл значно вища. 

На основі викладеного можна зробити висновок, що рівень фізичного, 
інтелектуального, соціального і духовного розвитку вихованців сільських 
загальноосвітніх шкіл недостатній. Сучасна сільська школа, орієнтуючись на 
удосконалення навчально-виховного процесу, не володіє поки що ні 
змістовою стороною повноцінного розвитку особистості школяра(відсутній 
глибокий аналіз стану навчання та виховання учнів в школі, відсутні 
варіативні програми, навчальні посібники, методичні розробки), ні 
процесуальною (якими методами впливати, які технології використовувати). 

Отже, прийнявши категорію “життєва активність” узагальненим 
індикатором фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку 
особистості учня, можливе одержання достатньо повної інформації про 
організацію та управління педагогічним процесом, визначити основні 
педагогічні завдання, розробити стратегію і тактику модернізації навчальної 
та виховної діяльності. 
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