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ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ  

ТА ЇХ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Сучасна соціальна дійсність вимагає від особистості змін щодо 

максимального її розкриття індивідуально – своєрідного творчого 

потенціалу та підвищення показників нормативної поведінки.  

Дослідження вказують, що у студентському віці на виникнення 

та перебіг негативних психічних станів особистості впливає 

організація навчального процесу, побуту, відпочинку й дозвілля. 

Адже, в цих видах діяльності задовольняються багато потреб 

студентів, а психічні стани органічно пов’язані з потребами. 

Зменшення часу для улюблених занять, порівняно обмежене коло 

спілкування, ускладнені звичні зв’язки з рідними й близькими, 

неминуча відмова від деяких своїх бажань і звичок заради інтересів 

суспільства та виконання формальних групових вимог – все це 

впливає на психічний стан людини. 

За Н.Д. Левітовим психічний стан – це сукупність певних ознак 

психічної діяльності людини у конкретний момент часу. 

Розрізняють стан розумової діяльності, емоційний стан, стан 

мобілізації або розслаблення, що виражаються, наприклад, у спокої, 
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роздратуванні, тривозі, радості та ін. Психічні стани людини 

розглядаються як самостійна «цілісна характеристика її психічної 

діяльності за визначений період часу, що вказує на своєрідність 

перебігу психічних процесів, залежно від предметів та явищ 

дійсності, що відображаються, та попереднього психічного стану і 

психічних властивостей особистості» [2].  

Психічні стани носять тимчасовий характер, тобто мають 

початок, кінець та певну динаміку (стадії протікання). Бувають 

стани, які тривають значний проміжок часу, наприклад депресивні. 

У зв’язку з цим, Е.П. Ільїн зазначає, що психічний стан це – цілісна 

реакція особистості на зовнішні та внутрішні стимули, спрямовані 

на досягнення корисного результату [1]. 

Класифікація психічних станів, на думку А.Г. Маклакова, 

відбувається за різними критеріями: 

- за впливом на особистість (позитивні і негативні, стенічні й 

астенічні); 

- за формами психіки, що переважають (емоційні, вольові, 

пізнавальні); 

- за усвідомленням психічного стану (більш чи менш 

усвідомлені, патологічні, пов'язані з розладом афективної чи 

когнітивної сфер, змінені стани); 

- за глибиною та тривалістю переживання (настрій, афект, 

пристрасть та ін.) [3]. 

Отже, складно провести грань між психічними процесами, 

психічними станами і психічними властивостями: в одному випадку 

емоції (радість, обурення, злість) включені в психічні процеси, а в 

іншому (страх, бадьорість, тривога) – в психічні стани. 

На думку вчених психічні стани знаходять своє об’єктивне 

відображення у переживаннях та поведінці людини, спонукаючи її 

на ті чи інші дії, вчинки. Зміна ситуації призводить до переходу 

індивіда в інший психічний стан. Одна і та ж ситуація може 

викликати суттєво відмінні психічні стани у двох різних людей. 

Різні за особливостями впливу на особистість психічні стани 

поділяються науковцями на позитивні та негативні.  

Негативні психічні стани – це саме ті, які призводять до 

дисгармоній в особистісному розвитку, до помітних негативних 

зрушень у поведінці, в діяльності, у міжособистісних стосунках. 

Порушення поведінки, у випадку закріплення окремих негативних 

психічних станів, можуть проявлятися у певній спрямованості 
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особистості на їх уникання, недотриманні соціальних та правових 

норм поведінки.  

Як зазначають А.Н. Мосина, Ю.В. Щербатих, [5], вплив 

негативних психічних станів на діяльність призводить до зниження 

її продуктивності, ефективності, раціональності та негативно 

позначається на процесах спілкування, а також міжособистісної 

взаємодії. Найчастіше наслідками цього є прояви у людей 

конфліктності, протистояння у стосунках з іншими, вербальна і 

фізична агресія. Подібні стани можуть призводити до порушення 

процесів емоційної саморегуляції, до підвищення збудливості, 

неврівноваженості, тривожності.  

 Однією з суттєвих ознак негативних психічних станів тривоги, 

агресії та стресу, за визначенням В.Е. Мільман, В.С. Ротенберга, є 

те, що більшість з них важко піддаються контролю та регуляції, 

носять афективний характер, вимагають значних вольових зусиль 

щодо їх гальмування [4]. Від рівня сформованості навичок 

емоційної саморегуляції, вольових якостей прямо залежать кількісні 

та якісні показники перебігу негативних психічних станів 

особистості за різних обставин. 

Психічні стани можуть позитивно позначатися на активності 

особистості, а можуть значно знижувати її ефективність. Серед 

станів, що негативно впливають на перебіг діяльності і спілкування 

хочемо акцентувати увагу на фрустрації, агресії, тривозі та стресі. 

Саме тому, розглянемо їх більш детальніше. 

Таким чином, на психологічному рівні негативні психічні стани, 

що виникають при порушенні взаємодії особистості й середовища, 

це насамперед: тривога, стрес, фрустрація та агресія. Вони тісно 

пов’язані між собою та значною мірою проявляються в особистості і 

негативно впливають на її розвиток. Більшість науковців 

визначають психічний стан як складний психофізіологічний 

комплекс реакцій, що зумовлює у першу чергу, настрій – відносно 

стійкий емоційний стан помірної або слабкої інтенсивності, який 

надає на деякий період певного емоційного забарвлення психічному 

життю людини. Психічні стани формуються на основі психічних 

процесів (пізнавальних, емоційних, вольових) й, закріпившись, 

можуть перетворитися в особливі властивості та якості особистості. 
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