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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ 

ГІПЕРАКТИВНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ 

 

Статтю присвячено дослідженню співвідношення показників, що характеризують емоційну деструктив-

ність, гіперактивність та особистісні особливості дітей залежно від частоти прояву емоційної деструктив-

ності. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувався спеціально розроблений опитувальник, а 

також методики, спрямовані на виявлення особистісних особливостей. Результати дослідження показали, що 

обстеженим дітям, у поведінці яких часто проявляються ознаки емоційно-деструктивної поведінки, властиві 

ознаки гіперактивності: емоційна нестійкість, зміна настрою, схильність до бурхливих афектів, неуваж-

ність, неврівноваженість, збудженість, конфліктність, демонстративність, надмірна рухливість, сензитив-

ність, брак старанності та погана працездатність, порівняно з дітьми, які майже не проявляють ознак емо-

ційно-деструктивної поведінки. Як показав статистичний аналіз відмінностей у вираженості досліджуваних 

показників, у групах дітей з різною частотою прояву ознак емоційно-деструктивної поведінки, діти з високою 

частотою її прояву суттєво відрізняються від дітей з оптимальною частотою прояву емоційно-

деструктивної поведінки значно вищою непостійністю, непередбачуваністю, упертістю, збудженістю, конф-

ліктністю, запальністю, жорстокістю, нестримністю, недоброзичливістю, більш упередженим ставленням 

до оточуючих, частішими проявами агресії, неадекватних дій та руйнування речей. Розкрито, що за рештою 

досліджуваних показників, які характеризують особистісні особливості, групи дітей з різним проявом ознак 

емоційно-деструктивної поведінки майже не відрізняються. Статистична перевірка показала, що ці відмінно-

сті несуттєві, а отже відповідні особливості особистості випробуваних однаковою мірою притаманні як 

дітям з високим рівнем емоційно-деструктивної поведінки, так і таким, у поведінці яких ознаки емоційно-

деструктивної поведінки зустрічаються вкрай рідко. Отримані дані можуть бути використані для розробки 

методичних рекомендацій, що стануть у пригоді вчителям, психологам, батькам. 

Ключові слова: емоційна деструктивність, гіперактивність, особистісні особливості учнів, молодший 
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Вступ 

Проблема емоційно-деструктивної поведінки за-

лежно від різних особистісних особливостей дітей, що 

розвиваються, є надзвичайно важливою та актуаль-

ною як в теоретичному, так і прикладному аспектах. 

Численні дослідження з вивчення особливостей емо-

ційно-деструктивної поведінки базуються на різних 

теоретичних платформах, що ускладнюють зрозумін-

ня отриманих даних та їх використання в практиці 

(Яскова, 2009).  

До суттєвих особливостей, що можуть детермі-

нувати емоційно-деструктивну поведінку, відносять 

найрізноманітніші ознаки, що доволі часто виступає 

перешкодою в їх пізнанні з метою професійної корек-

ції цього явища (Заваденко, 2000). До тих особливос-

тей, які можуть детермінувати емоційно-деструктивну 

поведінку, можна віднести гіперактивність та інші 

особистісні особливості. Гіперактивність за числен-

ними дослідженнями активно проявляється у дітей 

віком від 7 до 12 років (Єльконін, 1988). 

Виходячи з аналізу наукового доробку С. Попо-

вої (Popova, 2017), можна  говорити, що саме процес 

виховання відіграє важливу роль у розвитку дітей. 

Поділяємо думку вчених (Amiri, Tabatabaei, Arfaie, 

Aghdam, Barzegar, Fahid, 2018) про те, що гіперактив-

ність – це поширений поведінковий розлад, який тор-

кається 8-12% дітей шкільного віку. Враховуючи 

вищевикладене, ми обрали саме молодший шкільний 

вік у дослідженні емоційно-деструктивної поведінки 

та розглянули його в контексті гіперактивності та 

особистісних особливостей учнів в умовах класної 

кімнати. Дослідження проводилося на основі експер-

тної оцінки вчителів, як і у дослідженні J. D. McQuade 

та колег (McQuade, Breslend, Groff, 2018). 

Мета та завдання 

Мета статті – дослідити співвідношення даних 

гіперактивності та інших особистісних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку, що мають різні про-

яви емоційно-деструктивної поведінки. 

Для вирішення заданої мети, було поставлено та-

кі завдання:  

- уточнити змістові ознаки та психологічні особ-

ливості прояву емоційно-деструктивної поведінки, 

гіперактивності та інших особистісних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку;  

- дослідити співвідношення показників, що хара-

ктеризують особливості емоційно-деструктивної по-
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ведінки дітей молодшого шкільного віку, з даними 

гіперактивності та особистісних особливостей. 

Методи дослідження 

У роботі використовувався комплекс розробле-

них методик. По-перше, опитувальник (О. Я. Чебикін, 

А. М. Яцишина) – для дослідження рівня вираженості 

емоційно-деструктивної поведінки дітей на основі 

експертної оцінки. Він дозволяв виявити такі показ-

ники: сварливість (П1) – низькі значення показника 

характеризуються вимогливістю, чіткістю в діях та 

ясністю; високі значення свідчать про схильність до 

конфліктів, сварок, запальності, невдоволення; драті-

вливість (П2) – низькі значення характеризують тер-

пимість, врівноваженість; високі значення відобра-

жають прояв негативно забарвлених емоцій стосовно 

оточуючих; ворожість (П3) – низькі значення показ-

ника говорять про згуртованість у колективі; високі – 

недоброзичливість, ворожість, упереджене (обґрунто-

ване чи необґрунтоване) ставлення до чого-небудь 

або до кого-небудь; агресивність (П4) – низькі зна-

чення показника характеризують спокійність, врівно-

важеність, миролюбність; високі – розлади настрою, 

напруженість зі злобно-тужливим афектом, вираже-

ною дратівливістю, яка доходить до вибухів гніву; 

жорстокість (П5) – низькі значення показника гово-

рять про доброту та милосердя; високі значення хара-

ктеризують дитину як безжалісну; капризність (П6) – 

низькі значення показника характеризують постій-

ність, нерозбірливість; високі значення – схильність 

до непередбачуваної поведінки, непостійність, упер-

тість, вимогливість; адекватність (П7) – низькі зна-

чення показника характеризують врівноваженість, 

правильність; високі – девіантну поведінку; схиль-

ність до вандалізму (П8) – низькі значення показника 

характеризують конструктивну поведінку; високі 

значення показника свідчать про схильність руйнува-

ти речі навколо; збудженість (П9) – низькі значення 

показника характеризують спокійність, незворуш-

ність; високі – швидкість виникнення напруги. 

По-друге, у дослідженні використовувався опи-

тувальник (О. Я. Чебикін, А. М. Яцишина) для вияв-

лення гіперактивності на основі експертної оцінки. 

Він дозволив виявити і кількісно оцінити такі показ-

ники: емоційність (П10) – низькі значення свідчать 

про чуйність до подій, що відбуваються, безпосеред-

ність і відвертість у вираженні своїх переживань – 

радості, смутку, страху, задоволення або невдоволен-

ня; високі значення характеризують емоційну нестій-

кість, часту зміну настрою, схильність до короткочас-

них і бурхливих афектів, що відрізняє гіперактивних 

дітей від негіперактивних; рухливість (П11) –  мініма-

льні значення цього показника характеризують учня, 

який швидко реагує на будь-які запитання чи прохан-

ня, зберігає бадьорість у різних ситуаціях; максима-

льні значення свідчать про яскраво виражену мотори-

ку (непосидючість, велика кількість «зайвих» рухів); 

дефіцит уваги (П12) – низькі значення показника 

характеризують адекватність сприйняття в різних 

ситуаціях; високі значення відображають неадекват-

ність, легкість переключення на інші ситуації з пов-

ним відстороненням від діяльності; сензитивність 

(П13) – низькі значення характеризують нечутливість 

до різних зовнішніх подразників та оточуючих; високі 

показники говорять про надмірну чутливість; напру-

женість (П14) – низькі значення характеризують пев-

ну загальмованість, млявість; високі значення, харак-

теризують надмірну напругу; уважність (П15) – низь-

кі значення характеризують розсіяність в сприйнятті 

ситуації, неспроможність цілісно сприймати ситуацію 

та концентруватися на ній; високі значення – навпаки; 

працездатність (П16) – низькі значення характеризу-

ють стабільність праці на уроці при вирішенні навча-

льних завдань; максимальні значення вказують на 

недостатню працездатність, яка характеризується 

різкими коливаннями, спадами і підйомами, швидкою 

стомлюваністю; врівноваженість (П17) – низькі зна-

чення свідчать про усвідомлення свого становища у 

групі, спокійність, безконфліктність; високі значення 

характеризують неадекватність взаємодії з виклада-

чем і учнівським колективом; старанність (П18) – 

низькі значення характеризують неспроможність до 

самоорганізації, неуважність; високі значення – зібра-

ність в навчанні, бажання отримати хорошу оцінку, 

заохочення; демонстративність (П19) – низькі значен-

ня відображають характерну подавленість, небажан-

ням  виділятися серед інших; максимальні – надмірну 

соціальну активність у навчальному процесі. 

Крім того, для вимірювання особистісних особ-

ливостей було використано проективну методику 

«Дім-Дерево-Людина» (Дж. Бук), що дозволила ви-

явити та кількісно оцінити такі показники: незахище-

ність (П20) – низькі значення свідчать про захище-

ність; високі – вразливість, слабкість; тривожність 

(П21) – низькі значення характеризують спокійність, 

надійність; високі – занепокоєння; впевненість (П22) 

– низькі значення характеризують невпевненість, 

внутрішній страх, відчуття відсутності сил, нездат-

ність прийняти рішення; високі – спокій, сміливість 

заявити про себе і впевнену поведінку; гармонійність 

(П23) – переважання позитивних емоцій і спокою, 

доброзичливість до оточуючих, відкритість, помірна 

вираженість рис характеру та темпераменту; воро-

жість (П24) – низькі значення характеризують гарні 

взаємовідносини з оточуючими; високі – негативну 

настанову на інших, готовність висловлювати словес-

но або будь-яким іншим чином негативні оцінки, 

демонструючи недружелюбність стосовно них; конф-

ліктність (П25) – низькі значення показника характе-

ризують добрі відносини з оточуючими, безконфлікт-

ність; високі – нестійкість настрою, підвищену збуд-

ливість, стомлення, почуття невизначеності; комуні-

кативність; (П26) – низькі значення показника харак-

теризують нетовариськість, сором’язливість; високі – 

комунікабельність, відкритість, товариськість; депре-

сивність (П27) – низькі значення показника характе-
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ризують ейфорію, бадьорість, радість; високі – приг-

нічення, замкнутість. 

Методика «Незакінчені речення» (Джозеф М. 

Сакса і С. Леві) дає змогу дослідити такі показники: 

самооцінка (П28) – низькі значення свідчать про за-

мкнутість, відстороненістю; середні – розумну, адек-

ватну поведінку; високі значення – підвищену вимог-

ливість, виражене відчуття лідерства; дистанційність 

(П29) – низькі значення свідчать про неуважне став-

лення до сім’ї, друзів, вчителя; високі значення – 

навпаки; пізнавальність (П30) – низькі значення гово-

рять про байдужість до навчання, лінь; високі – від-

повідальне ставлення до школи, занять.  

 «Кольорово-малюнковий тест» (А.О. Прохоров і 

Г.Н. Генинг) дозволив оцінити такі показники: актив-

ність (П31) – низькі значення характеризують інерт-

ність, безініціативність, пасивність; високі значення – 

працездатність у школі та повсякденному житті; зосе-

редженість (П32) – низькі значення свідчать про неу-

важність; високі – концентрацію, серйозність, старан-

ність; мрійливість (П33) – низькі значення говорять 

про вміння орієнтуватися у практичних обставинах, 

реалістичність, зорієнтованість на реальність та зага-

льноприйняті норми; високі значення – заглибленість 

у себе, зацікавленість чимось іншим; стомлюваність 

(П34) – низькі значення показника свідчать про ба-

дьорість; високі – загальмованість, зниження потуж-

ності рухів, нервозність; доброзичливість (П35) – 

низькі значення показника говорять про ворожість, 

агресивність; високі – щедрість, привітність; щирість 

(П36) – низькі значення показника свідчать про лу-

кавство, прихованість; високі значення – відвертість, 

відкритість, довірливість; бадьорість (П37) – низькі 

значення говорять про стомлюваність, нестачу сил, 

енергії, млявість, змореність; високі значення –силу, 

жвавість, енергію; повага (П38) – низькі значення 

показника свідчать про презирство, нехтування; висо-

кі значення – прихильне ставлення, що ґрунтується на 

визнанні чиїх-небудь заслуг, позитивних якостей, 

шанування; співчуття (П39) – низькі значення свід-

чать про зловтіху; високі – чуйність, співпереживан-

ня. 

У дослідженні емоційно-деструктивної поведінки 

в контексті гіперактивності та особистісних особли-

востей дітей взяли участь 232 учня Одеської загаль-

ноосвітньої школи №8 I-III ступенів віком від 7-12 

років.   

Результати емпіричного дослідження 

Вивчення середніх значень показників, які харак-

теризують ознаки емоційно-деструктивної поведінки 

у групах дітей з різною частотою її прояву, дозволило 

умовно поділити їх на дві групи: з високими (84%) та 

низькими показниками (16%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Середні значення показників, які характеризують ознаки  

деструктивної поведінки у дітей з різною частотою її прояву 
П1 – сварливість; П2 – дратливість; П3 – ворожість; П4 – агресивність; П5 – жорстокість; П6 – капризність; П7 – адекватність; П8 – руїв-

ничість; П9 – збудженість. 

 

Дані, представлені на рисунку 1, вказують на те, 

що найвищу частоту прояву у всіх наведених групах 

мають такі показники, як-от: капризність (П6), свар-

ливість (П1), жорстокість (П5) збудженість (П9), тоб-

то емоційна деструктивність передусім виражається у 

непостійності, непередбачуваності поведінки, уперто-

сті, збудженості, конфліктності, запальності, жорсто-

кості. Також досить часто вчителі відзначали у цих 

дітей ознаки дратівливості (П2), ворожості (П3) та 

агресивності (П4), які показують, що емоційна де-

структивність їхньої поведінки нерідко виражається у 

певній нестримності, недоброзичливості, упередже-
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ному ставленні до оточуючих, проявах агресії. Най-

меншою мірою в дітям цієї групи властиві прояви 

неадекватних дій (П7) та руйнування речей (П8). Про-

те згідно з відповідями деяких учителів, цим дітям 

також властиві ознаки емоційно-деструктивної пове-

дінки. 

Щодо вираженості ознак емоційно-деструктивної 

поведінки у дітей з оптимальною частотою її прояву 

(16%), майже усі вони або загалом відсутні, або про-

являються мінімально. А отже, ці діти можуть бути 

охарактеризовані як врівноважені, дружні, спокійні, 

миролюбні, добрі, здатні до конструктивної поведін-

ки.  

Відповідно, вираженість ознак емоційно-

деструктивної поведінки у дітей з високою частотою 

її прояву (84 %), за всіма показниками вища, ніж у 

дітей з оптимальною емоційною деструктивністю. 

Статистична перевірка цих відмінностей показала, що 

всі розбіжності між цими групами можуть вважатися 

статистично достовірними на рівні р≤0,01 (табл. 1). 

 

 

Таблиця 1  

Статистично достовірні відмінності за показниками, що характеризують  

ознаки емоційно-деструктивної поведінки у дітей з різною частотою її прояву 

Показники 

Групи випробуваних; статистичні показники 

з високою емоційною де-

структивністю 

з оптимальною  

емоційною деструктивністю t 

х σ х σ 

П1 2,05 1,02 1,18 0,40 5,99* 

П2 1,78 1,04 1,08 0,28 4,90* 

П3 1,90 1,13 1,09 0,29 5,23* 

П4 1,81 1,09 1,05 0,21 5,11* 

П5 2,03 1,26 1,07 0,32 5,51* 

П6 2,30 1,19 1,30 0,47 5,97* 

П7 1,67 0,95 1,08 0,28 4,53* 

П8 1,65 0,95 1,04 0,19 4,76* 

П9 1,98 1,11 1,10 0,32 5,67* 

Примітка. П1 – сварливість; П2 – дратливість; П3 – ворожість; П4 – агресивність; П5 – жорстокість; П6 – капризність; П7 – адекват-

ність; П8 – руївничість; П9 – збудженість; х – середнє арифметичне значення показника, σ – стандартне відхилення, t – значення  t–критерія 

Ст’юдента; р≤0,01* 

 

Так, порівняння середніх значень дозволило ви-

явити, що за показником П1 (сварливість) визначено 

перевищення середньої оцінки на 0,87 бала, яке є 

статистично достовірним, оскільки значення t-

критерія дорівнює 5,99, за показником П2 (дратли-

вість) – на 0,7 бала (t=4,90), за показником П3 (воро-

жість) – на 0,81 бала (t=5,23), за показником П4 (агре-

сивність) – на 0,76 бала (t=5,11), за показником П5 

(жорстокість) – на 0,96 бала (t=5,51), за показником 

П6 (капризність) – на 1 бал (t=5,97), за показником П7 

(адекватність) – на 0,59 бала (t=4,53), за показником 

П8 (руївничість) – на 0,61 бала (t=4,76) та за показни-

ком П9 (збудженість) – на 0,88 бала (t=5,67).  

Отже, як показав статистичний аналіз відміннос-

тей вираженості досліджуваних показників, у групах 

дітей з різною частотою прояву ознак емоційно-

деструктивної поведінки, діти з високою частотою 

суттєво відрізняються від дітей з оптимальною. Тоб-

то, ці діти характеризуються значно вищою непостій-

ністю, непередбачуваністю поведінки, упертістю, 

збудженістю, конфліктністю, запальністю, жорстокіс-

тю, нестримністю, недоброзичливістю, більш упере-

дженим ставленням до оточуючих, частішими про-

явами агресії, неадекватними діями та руйнуванням 

речей. 

Порівняння середніх значень показників, які ха-

рактеризують ознаки гіперактивності у групах дітей з 

різною частотою прояву емоційно-деструктивної 

поведінки, показало, що тут певною мірою зберігаєть-

ся аналогічна тенденція за окремими показниками 

(табл. 2).  

За даними, наведеними у таблиці 2,  вираженість 

ознак гіперактивності у поведінці дітей з високою 

частотою прояву емоційно-деструктивної поведінки 

за всіма показниками вища, ніж у дітей з оптималь-

ною емоційною деструктивністю. Так, за показником 

П10 (емоційність) визначено перевищення середньої 

оцінки на 1,58 бала, за показником П11 (рухливість) – 

на 1,57 бала, за показником П12 (дефіцит уваги) – на 

1,25 бала, за показником П13 (сензитивність) – на 1,36 

бала, за показником П14 (збудливість) – на 1,43 бала, 

за показником П15 (уважність) – на 1,41 бала, за пока-

зником П16 (працездатність) – на 0,76 бала, за показ-

ником П17 (врівноваженість) – на 1,49 бала, за показ-

ником П18 (старанність) – на 0,95 бала та за показни-

ком П19 (демонстративність) – на 1,32 бала.  
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Таблиця 2 

Статистично достовірні відмінності за показниками, що характеризують ознаки 

 гіперактивності у групах дітей з різною частотою прояву емоційно-деструктивної поведінки 

Показники 

Групи випробуваних; статистичні показники 

з високою емоційною де-

структивністю 

з оптимальною   

емоційною деструктивністю t 

х σ х σ 

П10 4,05 2,14 2,47 1,34 5,19** 

П11 3,37 2,32 1,80 1,28 4,83** 

П12 3,17 2,25 1,92 1,27 4,05** 

П13 3,25 2,24 1,86 1,46 4,40** 

П14 3,16 2,36 1,73 1,29 4,38** 

П15 3,10 2,22 1,69 1,24 4,55** 

П16 2,70 2,29 1,94 1,90 2,32* 

П17 3,06 2,28 1,57 1,03 4,75** 

П18 2,98 2,08 2,03 1,29 3,33** 

П19 3,10 2,19 1,78 1,17 4,33** 

Примітка. П10 – емоційність; П11 – рухливість; П12 – дефіцит уваги; П13 – сензитивність; П14 – збудливість; П15 – уважність; П16 – 

працездатність; П17 – неврівноваженість; П18 – старанність; П19 – демонстративність; х – середнє арифметичне значення показника, σ – 

стандартне відхилення, t – значення  t–критерія Ст’юдента; р≤0,05*;  р≤0,01**.  

 

Визначення статистичної достовірності цих від-

мінностей дозволило з’ясувати, що всі вони переви-

щують критичне значення t-критерія (tкр=1,972), а 

отже є статистично достовірними. Так, групи дітей з 

високою та оптимальною частотою прояву ознак емо-

ційно-деструктивної поведінки виявляють статистич-

но достовірні відмінності на рівні р<0,01 за показни-

ками П10 (емоційність), де розрахунковий t=5,19, П11 

(рухливість), де t=4,83, П12 (дефіцит уваги), де t=4,05, 

П13 (сензитивність), де t=4,40, П14 (збудливість), де 

t=4,38, П15 (уважність), де t=4,55, П17 (врівноваже-

ність), де t=4,75, П18 (старанність), де t=3,33, та П19 

(демонстративність), де t=4,33, а також на рівні р<0,05 

за показником П16 (працездатність), де t=2,32. 

Наведені дані свідчать про те, що дітям, у пове-

дінці яких часто проявляються ознаки емоційно-

деструктивної поведінки, більшою мірою властиві 

емоційна нестійкість, часта зміна настрою, схильність 

до бурхливих афектів, неуважність, неврівноваже-

ність, збудженість, конфліктність, демонстративність, 

надмірна рухливість, сензитивність, погана працезда-

тність, у порівнянні з дітьми, які майже не проявля-

ють ознаки емоційної деструктивності. 

Якщо звернутися до результатів дослідження 

особистісних особливостей обстежених дітей, то мо-

жна побачити, що за деякими з показників середні 

значення вищі у групі дітей, поведінка яких має озна-

ки оптимальної емоційної деструктивності (табл. 3). 

Це показник П28 (самооцінка), середня вираженість 

якого у групі дітей з нормальною деструктивністю 

вища на 1,92 бала, показник П29 (дистанційність), за 

яким вона вища на 1,87 бала, та показник П30 (пізна-

вальність), вираженість якого у середньому на 1,51 

бала вища у групі дітей з оптимальною емоційною 

деструктивністю. Ці відмінності знаходять статистич-

не підтвердження, оскільки за означеними трьома 

показниками його розрахункове значення перевищує 

критичне на рівні р≤0,01 (tкр=2,61). А отже, діти, 

поведінка яких характеризується нормальною часто-

тою проявів ознак емоційно-деструктивної поведінки, 

виявляють більш позитивне ставлення до себе, до 

оточуючих та до навчання. 

Середня вираженість інших показників є вищою 

у групі дітей, поведінка яких має ознаки високої емо-

ційної деструктивності, а саме: показника П20 (неза-

хищеність) – на 1,55 бала, показника П21 (тривож-

ність) –на 1,36 бала, показника П22 (впевненість) – на 

1,21 бала, показника П23 (гармонійність) – на 1,1 

бала, показника П24 (ворожість) – на 1,34 бала, пока-

зника П25 (конфліктність) – на 1,05 бала, показника 

П26 (комунікативність) – на 0,91 бала та показника 

П27 (депресивність) – на 0,96 бала.  
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Таблиця 3 

Статистично достовірні відмінності за показниками, що характеризують особистісні  

особливості дітей з різною частотою прояву емоційно-деструктивної поведінки 

Пока-

зники 

Групи випробуваних; статистичні показники 

з високою емоційною деструк-

тивністю 

з оптимальною  

емоційною деструктивністю t 

х σ х σ 

П20 3,97 2,69 2,42 1,52 4,16** 

П21 3,14 2,47 1,78 1,24 4,03** 

П22 2,86 1,99 1,65 1,17 4,35** 

П23 2,83 2,66 1,73 1,16 3,08** 

П24 3,08 2,79 1,74 1,51 3,51** 

П25 2,65 2,52 1,60 1,42 3,06** 

П26 2,75 2,58 1,84 2,13 2,46* 

П27 2,56 2,08 1,60 1,32 3,31** 

П28 2,06 3,36 3,98 1,33 4,20** 

П29 1,67 2,87 3,54 1,63 4,68** 

П30 1,71 2,41 3,22 1,89 4,35** 

П31 0,21 0,54 0,36 0,64 1,83 

П32 0,29 0,66 0,24 0,55 0,46 

П33 0,17 0,52 0,15 0,43 0,36 

П34 0,35 0,72 0,16 0,45 1,93 

П35 0,27 0,60 0,20 0,54 0,86 

П36 0,10 0,43 0,09 0,37 0,01 

П37 0,10 0,43 0,07 0,29 0,51 

П38 0,06 0,30 0,02 0,19 0,97 

П39 0,06 0,30 0,10 0,39 0,76 

Примітка. П20 – незахищеність; П21 – тривожність; П22 – впевненість; П23 – гармонійність; П24 – ворожість; П25 – конфліктність; 

П26 – комунікативність; П27 – депресивність; П28 – самооцінка; П29 – дистанційність; П30 – пізнавальність; П31 – активність; П32 – 

зосередженість; П33 – мрійливість; П34 – стомлюваність; П35 – доброзичливість; П36 – щирість; П37 – бадьорість; П38 – повага; П39 – 

співчуття; х – середнє арифметичне значення показника, σ – стандартне відхилення, t – значення  t–критерія Стьюдента; р≤0,05*; р≤0,01**. 

 

Перевірка цих відмінностей показала, що вони 

можуть уважатися статистично достовірними на рівні 

р<0,01 за показниками П20 (незахищеність), де розра-

хунковий t=4,16, П21 (тривожність), де t=4,03, П22 

(впевненість), де t=4,35, П23 (гармонійність), де 

t=3,08, П24 (ворожість), де t=3,51, П25 (конфлікт-

ність), де t=3,06, та П27 (депресивність), де t=3,31, а 

також на рівні р<0,05 за показником П26 (комуніка-

тивність), де t=2,46. Ці дані вказують на те, що дітям, 

поведінка яких характеризується високою частотою 

проявів ознак емоційної деструктивності, більшою 

мірою властиві незахищеність, тривожність, упевне-

ність, гармонійність, ворожість, конфліктність, депре-

сивність, комунікативність. 

Також слід зазначити, що за рештою досліджува-

них показників, які характеризують особистісні особ-

ливості, групи дітей з різним проявом ознак емоційної 

деструктивності у поведінці майже не відрізняються. 

Це показники П31 (активність), за яким різниця скла-

ла лише 0,15 бала, П32 (зосередженість) – 0,05 бала, 

П33 (мрійливість) – 0,02 бала, П34 (стомлюваність) – 

0,19 бала, П35 (доброзичливість) – 0,07 бала, П36 

(щирість) – 0,01 бала, П37 (бадьорість) – 0,03 бала, 

П38 (повага) – 0,04 бала та П39 (співчуття) – 0,04 

бала. Статистична перевірка показала, що ці відмін-

ності несуттєві, а отже відповідні особливості особис-

тості випробуваних однаковою мірою притаманні як 

дітям з високою емоційно-деструктивною поведін-

кою, так і таким, у поведінці яких ознаки емоційної 

деструктивності зустрічаються вкрай рідко.  

Висновки 

Таким чином, проведене дослідження дозволило 

дійти таких висновків: 

1. Емоційно-деструктивна поведінка може бути 

детермінована різними особистісними особливостями, 

в тому числі гіперактивністю дітей. 

2. Показано, що умовно у дітей молодшого шкі-

льного віку можна виокремити два рівні прояву емо-

ційно-деструктивної поведінки – високий (84%) та 
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оптимальний (16%), які за переважною більшістю 

показників статистично достовірно різняться. 

3. Встановлено, що показники гіперактивності в 

зазначених групах теж статистично достовірно відріз-

няються. Найбільш вираженою є різниця за показни-

ками «емоційність», «рухливість», «врівноваженість». 

Що стосується особистісних особливостей, то за 

отриманими результатами найбільш суттєва різниця 

спостерігається за показниками «самооцінка», «впев-

неність» тощо. Такі показники, як активність, зосере-

дженість, мрійливість, стомлюваність, доброзичли-

вість, щирість, бадьорість, повага, співчуття не мають 

достовірних відмінностей між обстеженими групами 

дітей. 

4. Отримані результати показують, що різні осо-

бливості емоційно-деструктивної поведінки дітей 

можуть характеризувати різні її рівні, а найбільш 

інформативними в цьому плані є дані особистісних 

особливостей, пов’язаних з гіперактивністю. 
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STUDY OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN TERMS OF 

 CHILD’S HYPERACTIVITY AND PERSONAL QUALITIES 

The issue of destructive behavior depending on child’s personal qualities is extremely relevant both in theoretical 

and practical aspects. Hyperactivity is one of the leading features which can provoke destructive behavior in children. 

Destructive behavior is considered as inadequate actions complicating interaction between a personality and social 

environment. Hyperactivity is interpreted as overactivity either mobilizing or disorganizing child’s behavior. The paper 

aims to study the correlation between hyperactivity and other personal qualities of junior schoolchildren showing differ-

ent manifestations of destructive behavior. The research methods involved a specially designed questionnaire as well as 

a set of methods helping to examine personal qualities. The conducted research has shown that the children having signs 

of destructive behavior demonstrate hyperactivity in most cases, which are as follows: emotional instability, mood 

swings, affective behavior, poor attention, anxiety, proneness to conflicts, overactivity, sensitivity, poor working ca-

pacity, etc., as distinct from the children who do not manifest signs of destructive behavior. According to the statistical 

analysis of differences in the groups of children with different degrees of manifestation of destructive behavior the 

respondents with a high frequency of its manifestation significantly differ from those with an optimal one. They are 

characterized by instability, volatility, anxiety, violence, cruelty, aggression, inadequate actions, etc. According to the 

rest of the studied indicators characterizing personal qualities no statistically significant differences have been found 

among the groups of children with different levels of destructive behavior manifestation. It means that they are charac-

teristic of both the children with a high level of destructive behavior and those with a low one. 

Keywords: destructiveness, destructive behavior, personal qualities, schoolchildren, junior school age.  
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