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В статье представлены результаты исследования влияния свойств и 

типологии центральной нервной системы на особенности проявления и 

динамики негативных психических состояний у детей младшего школьного 

возраста, анализируются типы темперамента и особенности негативных 

психических состояний им характерных. 

The structure, inherited and social determinants of displaying and negative 

psychical states development dynamics among pupils of 1-4 classes are found out. 

The features of the nervous system, temperament (neurotism, extraversion-

introversion, etc) is the biological pre-condition of the pupils’ negative psychical 

states development.    

 

Появу та розвиток негативних психічних станів обумовлюють ціла низка  

соціально-психологічних та вроджених факторів. Проте важливу роль серед 

біологічних, вроджених чинників відіграють типологічні особливості нервової 

системи, особливості темпераменту індивіда.  

На зв’язок психічних станів особистості з особливостями темпераменту, 

властивостями нервової системи вказують ряд дослідників: Х. Айзенк [6], 

А.Г.Ковальов [2], В.Д. Нєбиліцин [3], І.П. Павлов, Я. Стреляу [4], Б.М. Тєплов 

[5]. 

Метою нашого дослідження було виявлення впливу індивідуально-

типологічних властивостей учнів 1-4-х класів на розвиток у них негативних 

психічних станів. Для аналізу зв’язку вроджених особливостей нервової 

системи з проявами негативних психічних станів нами було використано 

опитувальник Г. Айзенка (дитячий варіант) та здійснено порівняльний аналіз 

результатів дослідження дітей двох груп: групи, у якій в учнів були чітко 



виявлені негативні психічні стани (надалі ГНПС) та групи школярів без явного 

прояву вказаних станів (надалі – група норми (ГН)). Перша група (ГНПС) 

нараховувала 106 учнів початкових класів, друга група (ГН) - 121 учень.  

У методиці Г. Айзенка, в адаптації О. Шмельова [1], в шкалі екстраверсії 

виділяються наступні рівні: інтроверт, потенційний інтроверт, амбіверт, 

потенційний екстраверт та власне екстраверт. За шкалою нейротизму 

виділялися наступні рівні: суперконкордант, конкордант, потенційний 

конкордант, нормостенік, потенційний дискордант, дискордант, 

супердискордант.  

За результатами тестування учнів було виявлено суттєві відмінності в 

результатах  двох вище зазначених груп (див. рис. 1.). В учнів ГНПС відсоток 

осіб, які за основними властивостями нервової системи переважно 

відповідають типові холерика складає 52,83%, проти 20,66% у ГН. Тобто, серед 

групи дітей з вираженими негативними психічними станами холериків на 

32,2% (в 2,6 рази) більше, ніж в учнів групи норми. Серед дітей ГНПС також 

значний відсоток тих, які за властивостями нервової системи відповідають типу 

меланхоліка – 39, 62%. Однак серед учнів меланхолічного типу темпераменту у 

ГН і ГНПС не було виявлено суттєвих відмінностей. Лише на 7,4% більше 

таких у ГНПС, порівняно з ГН. Одночасно встановлено: дітей з негативними 

психічними станами, які відносяться до типів темпераменту, що 

характеризуються стабільністю та врівноваженістю нервових процесів (тобто 

серед сангвініків та флегматиків)   найменше. Так, серед таких учнів сангвініків 

нараховується 5,66%, а флегматиків – 1,89%. Виявлено, що серед  дітей ГН із 

сангвінічним типом темпераменту на 30,7% (в 5,4 рази) більше, ніж ГНПС, а 

флегматиків – відповідно на 9,4% (в 5 раз) більше.   

При  аналізі результатів за окремими показниками шкал з даної методики 

між виокремленими нами групами дітей також були виявлені істотні 

відмінності в залежності від наявності в них негативних психічних станів (див. 

рис. 2).  
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Рис. 1. Залежність прояву негативних психічних станів учнів  від типу 

темпераменту.  
Примітка: по осі абсцис – типи темпераменту: М- меланхолічний, Х- холеричний,    Ф 

– флегматичний, С – сангвінічний; по осі ординат – кількість досліджуваних учнів (у %). 

 

За шкалою нейротизму молодші школярі ГНПС характеризуються 

переважно високим показником, в середньому 18,5 балів, що є на межі рівня 

потенційного дискорданта та дискорданта. Це означає, що такі діти 

відрізняються високим рівнем нейротизму, а отже процеси збудження 

переважають у них над процесами гальмування, а тому вони характеризуються 

надмірною чутливістю, вразливістю, емоційною нестійкістю, високим рівнем 

афективного реагування і т.п. Це також може стати нейрофізіологічною 

передумовою для формування у таких дітей, за певних соціальних умов, 

негативних психічних станів. Навпаки, учні 1-4-х класів ГН в середньому, за 

результатами дослідження, мають за шкалою нейротизму 13,2 бала, що 

відповідає рівню нормостеніка і в середньому на 5,3 бала менше, ніж у дітей з 

ГНПС. Нормостенікам відповідає збалансованість нервових процесів 

збудження та гальмування, вони відрізняються більшою стабільністю, 

пластичністю поведінкового реагування, стійкістю до емоціогенних ситуацій, 

мають більші адаптаційні можливості тощо.  

У показниках за шкалою „нейротизму” серед дітей ГНПС наявна 

наступна диференціація: найбільш адаптивних конкордантів та потенційних 

конкордантів не було виявлено взагалі, нормостеніків виявлено 23,59%, 



потенційних дискордантів – 30,19%, дискордантів – 35,85%, супердискордантів 

– 10,38%. Ці дані, як видно з рис. 2, істотно відрізняються від результатів, що 

були отримані в результаті тестування учнів ГН.      

Значущі відмінності між двома вище вказаними групами молодших 

школярів за шкалою нейротизму дають нам підстави стверджувати про 

істотний вплив вроджених нейрофізіологічних, індивідуально-типологічних 

особливостей дітей на вірогідність появи та розвитку у них негативних 

психічних станів. Як видно з рис. 2., найбільша вірогідність такої негативної 

динаміки у дітей з рівнем дискорданта (в ГНПС проявляється в 3,1 рази 

частіше, ніж у ГН) та супердискорданта (в ГН такі учні відсутні).  
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Рис. 2. Особливості  нейротизму у молодших школярів з різним рівнем прояву 

негативних психічних станів (за методикою Г. Айзенка) 

Примітка: 1. На осі абсцис – рівні прояву за шкалою нейротизму: К – конкордант,  ПК 

– потенційний конкордант, Н - нормостенік, ПД – потенційний дискордант,                    Д – 

дискордант, СД - супердискордант;   на осі ординат – кількість учнів у %. 

2.      – діти з негативними психічними станами (ГНПС),       - група норми (ГН). 

 

З іншого боку, наявність значної кількості дітей з негативними 

психічними станами (23,59%) серед дітей з рівнем нормостеніка, який, як вже 

зазначалося вище, характеризується врівноваженістю нервових процесів, 

високою стабільністю, збалансованістю та адаптивністю, свідчить також про 

вірогідність впливу інших факторів, які індукують появу негативних психічних 



станів у молодших школярів. Таке припущення також підтверджується тим, що 

нами виявлено значний відсоток дітей серед групи норми, в яких наявний 

рівень потенційного дискорданта, однак в них не було виявлено негативних 

психічних станів. Це може бути зумовлено, на нашу думку, впливом ряду 

соціально-психологічних чинників, зокрема таких, як особливості сімейного 

виховання, недоліки навчально-виховного процесу та ін. Подібні фактори 

можуть як посилити інтенсивність прояву негативних психічних станів у 

молодших школярів, призвести до їх негативної трансформації в інші 

деструктивні психічні стани, так і спровокувати появу цих станів серед дітей, у 

яких відсутні вроджені нейрофізіологічні передумови для їх виникнення.  

В процесі експерименту вивчалися прояви негативних психічних станів 

учнів молодшого шкільного віку у залежності від такої властивості 

темпераменту, як інтроверсія-екстраверсія. Так,  за шкалою екстраверсії, як 

видно з рис. 3., при порівнянні  дітей з  негативними психічними станами та 

групи норми, виявлені певні відмінності, а саме:  інтровертів серед дітей з 

негативними психічними станами менше на 4,37% (в 2 рази) у порівнянні з 

групою норми, потенційних інтровертів менше відповідно на 10,4% (в 2,1 рази); 

екстравертів серед учнів ГНПС, навпаки, більше  майже на 3% (в 4,5 рази) 

порівняно з ГН, а потенційних екстравертів більше відповідно на 9,2% (майже в 

2 рази);  амбівертів у зазначених групах молодших школярів майже однакова 

кількість  (ГНПС – 61,32%, ГН – 57,85%), відмінність складає лише 3,5%. 

Таким чином, в цілому екстравертів та потенційних екстравертів серед 

дітей ГНПС, так само як інтровертів серед дітей ГН, в 2 рази більше. Проте 

значна кількість учнів молодших класів (близько 60%) у двох вище зазначених 

групах відноситься до рівня амбівертів, які ситуативно проявляють ту чи іншу 

із зазначених  властивостей темпераменту.  

На нашу думку, відмінності за шкалою екстраверсії можна пояснити тим, 

що інтроверти та потенційні інтроверти, більшу кількість яких було виявлено 

серед дітей групи норми (на 14,8% більше, ніж ГНПС), характеризуються 

більшою рефлексивністю, здатністю до самоаналізу, в них переважає 



інтернальний локус контролю над екстернальним, а це, у поєднанні з більшою 

стабільністю нервової системи, стає передумовою для меншого прояву та 

генези негативних психічних станів. Навпаки, виявлення більшої кількості 

власне екстравертів та потенційних екстравертів серед групи дітей з 

негативними психічними станами (на 12,1% більше, ніж у ГН) може бути 

пов’язано з дещо більшою нестійкістю, зниженою рефлексивністю та 

переважаючою екстернальністю локусу контролю серед індивідів з такою 

властивістю темпераменту. Саме тому з поміж дітей з негативними психічними 

станами значний відсоток тих, які  проявляють агресію, порушують поведінку 

та проблемно спілкуються.    
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Рис. 3. Особливості відмінностей у показниках екстраверсії у молодших 

школярів з  ГНПС та ГН (за методикою Г. Айзенка) 

Примітка: 1. На осі абсцис – рівні прояву за шкалою нейротизму: І – інтроверт,           ПІ 

– потенційний інтроверт, А- амбіверт, ПЕ – потенційний екстраверт, Е – екстраверт; На 

осі ординат – кількість учнів у %. 

2.       – діти з негативними психічними станами (ГНПС),       - група норми (ГН). 
 

Підтвердженням останнього припущення є результати проведеного нами 

аналізу негативних психічних станів учнів ГНПС в залежності від типу 

темпераменту. Як було вказано раніше, серед групи молодших школярів з 

негативними психічними станами найбільше меланхоліків (39,6%) та  холериків 

(52,8%). Нами проведено дослідження особливостей розвитку різних видів 

негативних психічних станів у молодших школярів цих двох груп 



темпераменту (його результати представлено в таблиці 1.). З неї видно, що 

відсоток дітей з проявами стану агресії серед холериків більший на 51,2% (в 3,2 

рази більше), ніж у меланхоліків.  

Таблиця 1 

Зв’язок типів темпераменту та негативних психічних станів в ГНПС 

(загальна вибірка меланхоліків та холериків в ГНПС складала 98 учнів (42 та 56 відповідно) 

 

Психічні стани  

Тип 

темпераменту 
Тривога Страх Депресія 

(субдепресія) 

Астенія Агресія 

 

Меланхоліки 

 

57,14 

 

69,05 

 

92,85 

 

97,62 

 

23,81 

 

Холерики 

 

67,86 

 

19,64 

 

44, 64 

 

48,21 

 

75,00 

 Серед дітей-меланхоліків з ГНПС дуже високий показник прояву станів 

астенії (97,62%) та депресії (субдепресії) (92,85%), а також високий рівень 

прояву страху (69,05%). Ці показники є значно більшими,  порівняно з групою 

холериків. Як для меланхоліків, так і для холериків характерний високий рівень 

прояву стану тривоги, його переживає більше половини молодших школярів з 

ГНПС. Незначний рівень прояву страху серед холериків при високому рівні їх 

агресії також доводить наше припущення про зв’язок між зазначеними станами 

та про можливість трансформації у них  стану тривоги  в інші стани. Так, у 

випадку впливу на особистість певних стресогенних факторів та підвищення у 

зв’язку з цим рівня тривоги, остання часто трансформується в один з типів 

негативного емоційно-поведінкового реагування: нападальне реагування 

(агресія), реакцію втечі (стан страху) та пасивно-захисні способи реагування 

(депресія, апатія, пасивність). Нами виявлено, що в таких ситуаціях задіюється 

переважно один домінуючий тип реагування при гальмуванні інших. Так, 

наприклад, для  холериків, враховуючи  силу та неврівноваженість їх нервової 

системи, як видно з таблиці 1., найбільш характерним та найбільш типовим є  

агресивне реагування (виявлено у 75% досліджуваних) та зниження при цьому 



інтенсивності стану страху (19,64%), а також рівня прояву інших негативних 

психічних станів. І навпаки, для більш слабкої нервової системи, яка 

характерна для меланхоліка, типовими є  протилежні типи реагування:  втеча 

(стан страху – 69,1%), пасивно-захисна реакція (стан депресії 92,9%) та стан 

нервово-психічної слабкості та виснаженості, втоми (стан астенії – 97,62%). 

Варто зазначити, що стан агресії є найменш вираженим в учнів-меланхоліків 

(23,81%) і проявляється переважно у вигляді захисних агресивних тенденцій та 

у вигляді підвищеної дратівливості.  

Таким чином, результати проведеного нами дослідження дозволяють 

стверджувати те, що вроджені особливості центральної нервової системи, 

властивості темпераменту поряд з іншими факторами є передумовами появи та 

розвитку негативних психічних станів в учнів молодшого шкільного віку. 

Найбільшими передумовами їх появи та динаміки розвитку є високий показник 

нейротизму, а отже неврівноваженість нервових процесів збудження та 

гальмування, сенситивність, зниження самоконтролю, саморегуляції та ін.   

Ключевые слова: младший школьник, генезис, темперамент, негативные 

психические состояния. 

Key words: junior pupils, genesis, temperament, negative psychical states. 
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