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ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ НА
ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ КОРЕЛЯТ ПСИХІЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Резюме. В ході проведених досліджень визначені закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси
формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів сучасної школи, встановлено, що їх використання забезпе-
чує появу позитивних зрушень у структурі показників, які відображували особливості астенічного (р<0,01) і депресивного
(р<0,01-0,001) станів та роздратованості (р<0,01) серед дівчат і юнаків, а також у структурі характеристик фізичної (р<0,05)
і непрямої (р<0,05) агресії серед дівчат та характеристик вербальної агресії (р<0,05) і негативізму (р<0,05) серед юнаків.
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Вступ
Однією із головних задач сучасної профілактичної

медицини і, передусім, такого її важливого розділу, як
психогігієна, що на основі визначення провідних харак-
теристик психічного стану людини та встановлення на-
явності преморбідних особливостей надає можливість
здійснити ефективну діагностику імовірних змін у стані
психічного здоров'я та попередити виникнення як до-
нозологічних психічних розладів, так і клінічно-окрес-
лених психічних захворювань, незаперечно, слід вва-
жати розроблення і наукове обґрунтування невідклад-
них заходів, спрямованих на покращання стану як со-
матичного, так і психічного здоров'я, провідними, з яких
є заходи щодо моніторування фізичного і психічного
здоров'я та наукового обґрунтування комплексу засобів
психогігієнічної корекції і реабілітації [Кучма и др., 2006;
Сердюк и др., 2012; Полька, Сергета, 2012].

У цьому контексті необхідно відзначити, що заходи
психогігієнічної корекції являють собою систему психо-
логічних впливів, які спрямовані на формування пози-
тивних змін та забезпечення істотної, сприятливої за
своїм змістом, перебудови психічних проявів і особли-
востей особистості, котрі відіграють провідну роль у ви-
никненні негативних змін у психічному стані та форму-
ванні передумов до розвитку несприятливих зрушень з
боку головних корелят психічного здоров'я на підставі
урахування властивостей темпераменту, тривожності,
характеру, рівня суб'єктивного контролю та психофізіо-
логічного і психічного стану досліджуваних осіб [Серге-
та, Бардов, 1997; Коробчанський, 2005; Кучма и др., 2006].

Метою дослідження є визначення закономірностей
впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси фор-
мування нервово-психічних корелят психічної адаптації
учнів шкільного віку.

Матеріали та методи
Дослідження проводились на базі ряду середніх за-

гальноосвітніх шкіл м. Вінниці, під час яких визнача-
лись особливості розвитку провідних навчально- і соц-
іально-значущих особливостей особистості, адаптацій-
них можливостей та стану здоров'я 120 учнів (60 дівчат

і 60 юнаків). Досліджувані особи були розділені на 2
групи порівняння, а саме групу контролю (ГК) та групу
втручання (ГВ). Учнів, що були залучені до ГК (30 дівчат
і 30 юнаків), відрізняв традиційний підхід до організації
навчальної діяльності та невпорядкований характер
організації вільного часу. Визначальної рисою режиму
добової діяльності учнів, віднесених до ГВ (30 дівчат і
30 юнаків), було використання програми психогігієнічної
корекції порушень психофізіологічної і психічної адап-
тації та зрушень у стані здоров'я учнів у віці 14-17 років,
що була розроблена і запропонована. Як провідні ета-
пи її впровадження слід було відзначити: здійснення
оцінки рівня розвитку окремих психофізіологічних
функцій та особливостей особистості у кожного конк-
ретного школяра, урахування провідних тенденцій їх
формування в конкретних умовах організації навчаль-
ного процесу та визначення наявності відхилень доно-
зологічного змісту (етап гігієнічної психодіагностики),
проведення корекції основних режимних елементів по-
всякденної добової діяльності учнів (етап раціональної
організації добової діяльності), використання психофізіо-
логічного (етап психофізіологічного впливу) та психо-
гігієнічного (етап власне психогігієнічної корекції) ком-
понентів запропонованої програми.

Як критерії оцінки ефективності застосування зап-
ропонованої програми використовувались дані щодо сту-
пеня розвитку таких нервово-психічних корелят психі-
чної адаптації і, отже, таких рис особистості, як показни-
ки рівня фізичної, вербальної і непрямої агресії та не-
гативізму і роздратованості у структурі провідних осо-
бистісно-значущих агресивних проявів, а також ступе-
ня вираження астенічного і депресивного станів. Для
оцінки провідних характеристик агресивності дівчат і
юнаків застосувався особистісний опитувальник Баса і
Даркі, для визначення особливостей астенічних станів
- особистісний опитувальник Малкової, для встановлен-
ня закономірностей розвитку депресивних станів - пси-
хометрична шкала Цунга для самооцінки депресії. Ста-
тистичний аналіз отриманих результатів, що передба-
чав здійснення описової статистики та кореляційного
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аналізу, проводився на підставі застосування стандарт-
ного пакету прикладних програм багатовимірного ста-
тистичного аналізу "Statistica 6.0 for Windows" (належить
Центру нових інформаційних технологій Вінницького
національного університету імені М.І. Пирогова, ліценз-
ійний №AXX910A374605FA).

Результати. Обговорення
В ході оцінки змін у структурі провідних нервово-

психічних корелят критеріальних показників психічної
адаптації в умовах використання розробленої програми
психогігієнічної корекції порушень психофізіологічної і
психічної адаптації та зрушень у стані здоров'я учнів у
віці 14-17 років насамперед, привертали, на себе увагу
зрушення, що реєструвались з боку показників астеніч-
ного і депресивного станів (табл. 1). Так, під час вивчен-
ня показників астенічного стану слід було звернути на
наявність двох цілком різних за своїм характером тен-
денцій - якщо серед учнів, що належали до ГК, рівень
вираження провідних проявів астенії у дівчат зростав з
56,50±2,74 до 57,26±3,70 балів (1,3%; р(t)>0,05), у юнаків
- з 54,86±2,85 до 58,36±2,99 балів (6,3%; р(t)>0,05), то
серед учнів, що відносились до ГВ, ступінь їх вираження
у дівчат зменшувався з 52,90±2,72 до 45,76±1,99 балів
(13,5%; р(t)<0,05), у юнаків - з 50,93±3,51 до 46,43±2,18
балів (8,9%; р(t)>0,05). На початку періоду спостережень
жодних статистично достовірних відмінностей між пред-
ставниками груп порівняння не реєструвалось (р(t)гк-
гв>0,05), натомість, наприкінці його і серед дівчат, і се-
ред юнаків реєструвались статистично-значущі розбіж-
ності (р(t)гк-гв<0,05-0,01).

У структурі показників астенічного стану як серед
дівчат ГК, так і серед юнаків ГК переважала питома вага
характеристик, котрі визначали слабку астенію, вели-
чини якої становили відповідно 50,0% і 50,0% на по-
чатку періоду спостережень та 46,6% і 53,3% наприкінці
його. Достатньо стабільними слід було вважати і показ-
ники, що відзначали відсутність астенічних проявів -
відповідно 36,7% і 43,3% на початку часу досліджень та
40,0% і 30,0% - наприкінці його. Не міг не звернути
увагу на себе і той факт, що частка показників, котрі
засвідчували помірну астенію, на початку часу дослід-
жень складала 13,3% у дівчат і 6,7% у юнаків, наприкінці
його - відповідно 6,7% і 16,7%. Наявність ознак високої
астенії (6,7%) реєструвалась лише серед дівчат на-
прикінці періоду спостережень. Водночас серед дівчат
ГВ і на початку і наприкінці періоду спостережень пе-
реважала питома вага характеристик, котрі визначали
відсутність астенічних проявів, величина якої станови-
ла відповідно 50,0% і 60,0% в першому випадку та
60,0% і 67,7% в другому. Достатньо стабільними слід
було вважати і показники, що відзначали наявність слаб-
кої астенії - відповідно 36,7% і 23,4% на початку часу
досліджень та 40,0% і 33,3% - наприкінці його. Важли-
вим слід визнати той факт, що наявність ознак помірної
астенії (13,3% у дівчат і 10,0% у юнаків) та високої ас-

тенії (3,3% у дівчат) реєструвалась лише наприкінці пе-
ріоду спостережень.

Аналогічний попереднім зміст мали зміни, що реє-
струвались під час оцінки рівня вираження депресив-
ного стану досліджуваних школярів. Так, серед учнів,
що були включені до складу ГК, показники провідних
особистісно-значущих депресивних проявів у дівчат
дещо зменшувались з 44,33±1,28 до 45,50±2,45 балів
(2,6%; р(t)>0,05), у юнаків зростали з 44,83±1,58 до
46,36±1,31 балів (3,4%; р(t)>0,05), серед учнів, що були
включені до складу ГВ, ступінь вираження величин деп-
ресивного стану, навпаки зменшувався з 40,56±1,40 до
36,53±1,67 балів (10,0%; р(t)>0,05) у дівчат та з
40,46±2,52 до 38,53±1,83 балів (4,8%; р(t)>0,05) у юнаків.
Вельми важливим слід було визнати і той факт, що на
початку часу спостережень яких-небудь статистично
достовірних відмінностей між представниками груп
порівняння не реєструвалось (р(t)гк-гв>0,05), натомість,
наприкінці і серед дівчат, і серед юнаків, що належали
до ГК і ГВ, реєструвались статистично-значущі розбіж-
ності (р(t)

гк-гв
<0,01-0,001).

Розглядаючи дані структурного розподілу досліджу-
ваних показників, слід було звернути увагу та те, що
протягом періоду спостережень серед представників
ГК переважала питома вага значень, властивих для
відсутності будь-яких депресивних проявів, що коли-
валась у межах від 76,7% до 66,7% серед дівчат та від
60,0% до 67,7% серед юнаків, разом з тим, питома вага
значень, властивих для легкої депресії ситуативного або
невротичного ґенезу коливалась відповідно у межах
від 23,3% до 19,9% серед дівчат та від 40,0% до 30,0%
серед юнаків. Наявність ознак інших імовірних проявів
ступеня вираження депресивного стану реєструвалась
лише наприкінці часу досліджень: серед дівчат реєст-
рувались прояви розладів депресивного змісту або
маскованої депресії (6,7%) та істинного депресивного
стану (6,7%), серед юнаків - прояви розладів депре-
сивного змісту або маскованої депресії (3,3%). Натомість
серед дівчат ГВ реєструвались лише показники, що
відзначали відсутність будь-яких депресивних проявів,
складаючи і на початку, і наприкінці часу досліджень
90,0%, та показники, котрі відзначали наявність легкої
депресії ситуативного або невротичного ґенезу, пито-
ма вага яких також не змінювалась в динаміці спосте-
режень, становлячи 10,0%. Разом з тим серед юнаків
ГВ на початку часу досліджень частка показників, котрі
відзначали відсутність будь-яких депресивних проявів,
складала 83,3%, наприкінці його - також 83,3%, питома
вага показників, котрі відзначали наявність легкої деп-
ресії ситуативного або невротичного ґенезу становила
відповідно 13,4% і 16,7%. Крім того, на початку періоду
спостережень одного юнака слід було віднести до ка-
тегорії осіб з істинним депресивним станом (3,3%).

Дещо менш вираженими, ніж у попередніх випад-
ках, слід було вважати зміни, що реєструвались з боку
показників фізичної агресії - серед учнів, що відноси-
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лись до ГК, їх рівень у дівчат збільшувався з 52,06±3,49
до 55,00±4,11 балів (5,6%; р(t)>0,05), у юнаків - з
52,73±3,76 до 62,33±3,55 балів (18,2%; р(t)>0,05), серед
учнів, що належали до ГВ, навпаки, зменшувався відпо-
відно з 49,86±4,24 до 43,26±3,11 балів (13,3%; р(t)>0,05)
у дівчат та з 59,40±3,60 до 56,10±3,43 балів (5,6%;
р(t)>0,05) у юнаків. Як і в двох попередніх випадках на
початку періоду спостережень жодних статистично дос-
товірних відмінностей між представниками груп порівнян-
ня не реєструвалось (р(t)гк-гв>0,05), разом з тим, на-
прикінці часу досліджень серед дівчат реєструвались
статистично-значущі розбіжності (р(t)

гк-гв
<0,05), серед

юнаків таких показників виявлено не було (р(t)
гк-гв

>0,05).
У структурі досліджуваних показників серед пред-

ставників ГК на початку періоду спостережень перева-
жала частка значень, властивих для середньонорматив-
ного розвитку характеристик фізичної агресії - відпові-
дно 70,0% у дівчат і 63,3% у юнаків, наприкінці його у
дівчат - частка показників, властивих для середньонор-
мативного розвитку агресивних проявів за шкалою
фізичної агресії (56,7%), у юнаків - частка показників,
властивих для високого розвитку агресивних проявів
(56,7%). Водночас серед представників ГВ на початку

періоду спостережень серед дівчат переважала частка
показників, властивих для середньонормативного роз-
витку характеристик фізичної агресії (63,3%), серед
юнаків - частка показників, властивих для високого роз-
витку агресивних проявів (53,3%), наприкінці його і у
дівчат, і у юнаків - частка показників, властивих для се-
редньонормативного розвитку проявів фізичної агресії
(відповідно 80,0% і 53,3%).

Розглядаючи зміни, що відбувались серед представ-
ників груп порівняння під час визначення ступеня роз-
витку показників ще одного важливого компоненту аг-
ресивних проявів особистості, а саме вербальної аг-
ресії, слід було звернути увагу на те, що серед учнів,
що належали до ГК, рівень вираження досліджуваних
величин у дівчат зменшувався з 55,43±2,93 до
53,46±2,28 балів (3,6%; р(t)>0,05), у юнаків збільшу-
вався з 56,20±2,81 до 60,00±2,86 балів (6,7%; р(t)>0,05).
Натомість серед учнів, що відносились до ГВ, відбува-
лися зрушення протилежного змісту і у дівчат, і у юнаків
рівень досліджуваних показників зменшувався з
55,26±2,25 до 51,73±2,78 балів (6,4%; р(t)>0,05) та з
55,93±4,46 до 51,73±3,35 балів (7,6%; р(t)>0,05). Яких-
небудь статистично достовірних відмінностей між пред-

Показники
особли-
востей

особистості

Період
дослід-

жень

Групи учнів

р(t)
гк-гв

Група контролю Група втручання

n M±m n M±m

Дівчата

Фізична
агресія,

бали

початок 30 52,06±3,49 30 49,86±4,24 >0,05

кінець 30 55,00±4,11 30 43,26±3,11 <0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Вербальна
агресія,

бали

початок 30 55,43±2,93 30 55,26±2,25 >0,05

кінець 30 53,46±2,28 30 51,73±2,78 >0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Непряма
агресія,

бали

початок 30 57,26±3,96 30 58,66±3,64 >0,05

кінець 30 68,46±3,93 30 54,60±4,76 <0,05

р(t)
п-к

<0,05 >0,05

Негативізм,
бали

початок 30 47,46±4,14 30 54,00±5,35 >0,05

кінець 30 58,66±4,97 30 48,66±4,76 >0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Роздрато-
ваність,

бали

початок 30 48,40±3,49 30 43,53±3,87 >0,05

кінець 30 53,10±3,40 30 40,20±3,47 <0,01

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Рівень
вираження
астенічного
стану, бали

початок 30 56,50±2,74 30 52,90±2,72 >0,05

кінець 30 57,26±3,70 30 45,76±1,99 <0,05

р(t)
п-к

>0,05 <0,05

Рівень
вираження
депресив-
ного стану,

бали

початок 30 44,33±1,28 30 40,56±1,40 >0,05

кінець 30 45,50±2,45 30 36,53±1,67 <0,01

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Таблиця 1. Показники розвитку особливостей особистості учнів груп порівняння відповідно до нервово-психічного коре-
лят психічної адаптації.

Показники
особли-
востей

особистості

Період
дослід-

жень

Групи учнів

р(t)
гк-гв

Група контролю Група втручання

n M±m n M±m

Юнаки

Фізична
агресія,

бали

початок 30 52,73±3,76 30 59,40±3,60 >0,05

кінець 30 62,33±3,55 30 56,10±3,43 >0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Вербальна
агресія,

бали

початок 30 56,20±2,81 30 55,93±4,46 >0,05

кінець 30 60,00±2,86 30 51,73±3,35 <0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Непряма
агресія,

бали

початок 30 56,56±4,49 30 58,50±4,93 >0,05

кінець 30 60,23±3,81 30 53,30±3,85 >0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Негативізм,
бали

початок 30 54,66±4,78 30 53,33±3,99 >0,05

кінець 30 55,33±4,56 30 43,33±3,84 <0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Роздрато-
ваність,

бали

початок 30 50,33±3,54 30 47,10±2,85 >0,05

кінець 30 54,00±3,28 30 44,70±3,41 <0,05

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Рівень
вираження
астенічного
стану, бали

початок 30 54,86±2,85 30 50,93±3,51 >0,05

кінець 30 58,36±2,99 30 46,43±2,18 <0,01

р(t)
п-к

>0,05 >0,05

Рівень
вираження
депресив-
ного стану,

бали

початок 30 44,83±1,58 30 40,46±2,52 >0,05

кінець 30 46,36±1,31 30 38,53±1,83 <0,001

р(t)
п-к

>0,05 >0,05
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ставниками груп порівняння на початку періоду спосте-
режень не реєструвалось (р(t)гк-гв>0,05), наприкінці -
статистично-значущі розбіжності реєструвались лише
серед юнаків (р(t)гк-гв<0,05).

Оцінюючи особливості структурних показників, що
визначались, слід було звернути увагу на однотипний
характер їх розподілу - і на початку, і наприкінці часу
досліджень переважаючими необхідно було визнати
показники, властиві для високого розвитку агресивних
проявів за шкалою вербальної агресії, частка яких скла-
дала 63,3% у дівчат ГК і 56,7% у юнаків ГК, 73,3% у дівчат
ГВ і 63,3% у юнаків ГВ на початку періоду спостере-
жень та 56,7% у дівчат ГК і 63,3% у юнаків ГК, 60,0% у
дівчат ГВ і 50,0% у юнаків ГВ на наприкінці його.

Результати, отримані в ході вивчення критеріальних
показників непрямої агресії, визначали той факт, що як
і в більшості попередніх випадків спостерігались цілком
різноспрямовані тенденції: серед представників ГК їх
величини зростали з 57,26±3,96 до 68,46±3,93 балів
(19,5%; р(t)<0,05) у дівчат та з 56,56±4,49 до 60,23±3,81
балів (6,4%; р(t)>0,05) у юнаків, серед учнів, що були
віднесені до складу ГВ, - зменшувались відповідно з
58,66±3,64 до 54,60±4,76 балів (7,0%; р(t)>0,05) у дівчат
та з 58,50±4,93 до 53,30±3,85 балів (8,9%; р(t)>0,05) у
юнаків. Жодних статистично достовірних відмінностей
між представниками груп порівняння на початку періо-
ду спостережень не реєструвалось (р(t)

гк-гв
>0,05), на-

прикінці - статистично-значущі розбіжності реєструва-
лись лише серед дівчат (р(t)

гк-гв
<0,05).

У структурі досліджуваних показників необхідно було
звернути увагу на той факт, що серед представників ГК
на початку періоду спостережень переважала частка по-
казників, властивих для середньонормативного розвитку
характеристик непрямої агресії - відповідно 56,7% у дівчат
і 56,7% у юнаків, наприкінці його - частка показників, вла-
стивих для високого розвитку агресивних проявів - відпо-
відно 63,3% у дівчат і 53,3% у юнаків. Водночас серед
представників ГВ стабільно найбільш високою була част-
ка показників, властивих для середньонормативного роз-
витку характеристик непрямої агресії - 56,7% у дівчат і
56,7% у юнаків на початку періоду спостережень та 53,3%
у дівчат і 60,0% у юнаків на наприкінці його.

Досить цікаві зміни були властиві для показників такої
характеристики агресивних проявів особистості, як не-
гативізм: серед учнів, що відносились до ГК, їх рівень у
дівчат зростав в достатньо вираженій мірі з 47,46±4,14
до 58,66±4,97 балів (23,5%; р(t)>0,05), у юнаків - лише
дещо збільшувався з 54,66±4,78 до 55,33±4,56 балів
(1,2%; р(t)>0,05), натомість, серед учнів, які належали до
ГВ, зміни щодо ступеня вираження досліджуваних ве-
личин відзначались зменшенням зазначених проявів
відповідно з 54,00±5,35 до 48,66±4,76 балів (9,9%;
р(t)>0,05) у дівчат та з 53,33±3,99 до 43,33±3,84 балів
(8,8%; р(t)>0,05) у юнаків. Яких-небудь статистично дос-
товірних відмінностей між представниками груп порівнян-
ня на початку періоду спостережень не реєструвалось

(р(t)
гк-гв

>0,05), наприкінці - статистично-значущі розбіж-
ності реєструвались тільки серед юнаків (р(t)

гк-гв
<0,05).

 Структурні особливості досліджуваних показників
серед представників груп порівняння відзначались на-
явністю різноспрямованих тенденцій. Серед учнів ГК
протягом часу досліджень питома вага показників, влас-
тивих для середньонормативного розвитку характерис-
тик негативізму, зменшувалась з 53,3% до 40,0% у дівчат
та коливалась у межах від 46,7% до 50,0% у юнаків, на-
томість, частка показників, властивих для високого роз-
витку агресивних проявів за шкалою негативізму, зрос-
тала з 46,7% до 60,0% у дівчат та коливалась у межах від
53,3% до 50,0% у юнаків. Водночас серед учнів ГВ про-
тягом часу досліджень питома вага показників, власти-
вих для середньонормативного розвитку характеристик
негативізму, стабільно зростала з 43,3% до 63,3% у дівчат
та з 46,7% до 56,7% у юнаків, разом з тим, частка показ-
ників, властивих для високого розвитку агресивних про-
явів за шкалою негативізму, зменшувалась з 56,7% до
36,7% у дівчат та з 53,3% до 43,3% у юнаків.

Зрештою, зрушення, що реєструвались з боку показ-
ників роздратованості відзначались наявністю наступних
тенденцій: серед учнів, що належали до ГК, рівень вира-
ження досліджуваних величин у дівчат зростав з
48,40±3,49 до 53,10±3,40 балів (9,7%; р(t)>0,05), у юнаків -
з 50,33±3,54 до 54,00±3,28 балів (7,2%; р(t)>0,05), разом
з тим, серед учнів, що відносились до ГВ, відбувалися
зрушення протилежного змісту - і у дівчат, і у юнаків рівень
досліджуваних показників зменшувався з 43,53±3,87 до
40,20±3,47 балів (7,7%; р(t)>0,05) та з 47,10±2,85 до
44,70±3,41 балів (5,1%; р(t)>0,05). Статистично достовірні
розбіжності між представниками груп порівняння як у
дівчат (р(t)

гк-гв
<0,01), так і у юнаків (р(t)

гк-гв
<0,05) реєстру-

вались лише наприкінці періоду спостережень.
 У структурі досліджуваних показників необхідно

було звернути увагу на той факт, що і серед представ-
ників ГК, і серед представників ГВ переважала частка
показників, властивих для середньонормативного роз-
витку характеристик роздратованості, значення яких
складали 63,3% у дівчат ГК і 70,0% у юнаків ГК, 73,3% у
дівчат ГВ і 76,7% у юнаків ГВ на початку періоду спосте-
режень та 56,7% у дівчат ГК і 56,7% у юнаків ГК, 80,0%
у дівчат ГВ і 76,7% у юнаків ГВ на наприкінці його.

Висновки та перспективи подальш их
розроб ок

1. Програма психогігієнічної корекції порушень пси-
хофізіологічної і психічної адаптації та зрушень у стані
здоров'я учнів у віці 14-17 років, що запроваджена,
забезпечує цілком позитивний за своїм змістом їх вплив
на стан критеріальних показників нервово-психічних
корелят психічної адаптації учнів шкільного віку.

2. Впровадження розробленої програми забезпе-
чує появу позитивних зрушень у структурі показників,
які відображують особливості астенічного (р<0,01) і
депресивного (р<0,01-0,001) станів та роздратованості
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учнів (р<0,01). Крім того виражені міжгрупові розбіж-
ності властиві для характеристик фізичної (р<0,05) і
непрямої (р<0,05) агресії у дівчат та характеристик вер-
бальної агресії (р<0,05) і негативізму (р<0,05) у юнаків.

3. Найбільш суттєвий вплив розроблений підхід
справляв на характеристики таких показників нервово-
психічних корелят психічної адаптації, як астенічний стан
(перша позиція відповідно до ступеня вираження по-

зитивних змін), депресивний стан (друга позиція) та
роздратованість (третя позиція).

Виявлені в ході проведених досліджень законо-
мірності впливу заходів психогігієнічної корекції на про-
цеси формування нервово-психічних корелят психіч-
ної адаптації учнів шкільного віку вимагають урахуван-
ня в подальшому під час розроблення та удосконален-
ня сучасних здоров'язберігаючих технологій.

Мостовая О. П.,  Сергета И.В. ,  Шаюк А .В.
ЗА КОНОМЕРН ОСТИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  МЕР ОПРИ ЯТИЙ  ПСИХОГИГИЕ НИЧЕ СКОЙ  КОР РЕКЦ ИИ Н А ПР ОЦЕССЫ
ФОРМИР ОВАН ИЯ Н ЕРВН О-ПСИХИЧ ЕСКИ Х КОРРЕ ЛЯТ ПСИХ ИЧЕСКОЙ АДАП ТАЦИ И УЧ АЩИХ СЯ
ШКОЛЬНОГО В ОЗРА СТА
Резюме.  В ходе проведенных исследований определены закономерности воздействия мероприятий психогигиеничес-
кой коррекции на процессы формирования нервно-психических коррелят психической адаптации учащихся современной
школы, установлено, что их использование обусловливает появление положительных изменений в структуре показате-
лей, отображающих особенности астенического (р<0,01) и депрессивного (р<0,01-0,001) состояний и раздражительно-
сти (р<0,01) среди девушек и юношей, а также в структуре характеристик физической (р<0,05) и непрямой (р<0,05)
агрессии среди девушек и характеристик вербальной агрессии (р<0,05) и негативизма (р<0,05) среди юношей.
Ключевые слова: учащиеся, школьный возраст, психическая адаптация, нервно-психические корреляты, психогигиени-
ческая коррекция.

Mostova O.P. ,  Serheta I .V. ,  Shayuk A .V.
REGULARITIES EFFECTS MEASURES OF PSYCHOHYGIENIC CORRECTION ON THE FORMATION OF NEURO-
PSY CHOLOGICAL  CORR ELATE S OF MENTA L ADA PTATI ON PUPILS OF SCHOOL AGE
Summary. In the course of the of the studies the regularities of the impact of interventions psychohygienic correction on the
formation of neuro-psychological correlates of mental adaptation pupils of the modern school found that their use provides the
appearance of positive changes in the structure of indicators that display the characteristics of asthenia (p<0,01), depression (p
<0,01-0,001) and irritability (p<0,01) among girls and boys, as well as in the structure of the physical (p<0,05) and indirect (p<0,05)
aggression among girls and characteristics of verbal aggression (p<0,05) and negativity (p<0,05) among boys.
Key words:  pupils, school age, mental adaptation, neuro-psychological correlates, psychohygienic correction.
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