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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
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РЕЗЮМЕ. В статті представлені результати дослідження психічного стану студентів вищих медичних закла-
дів освіти під час дистанційного навчання, спричиненого карантинними заходами з приводу пандемії COVID-19.

Мета – порівняльна оцінка показників психічного здоров᾽я і якості життя у студентів закладу вищої медичної 
освіти під час дистанційного навчання.

Матеріал і методи. Основою роботи є результати обстеження 206 студентів ІІІ–IV курсів медичного факуль-
тету, які навчаються за спеціальністю 222 «Медицина» під час дистанційного навчання, спричиненого пандемією 
COVID-19, за допомогою опитувальника на базі GoogleForms, який включав питання про соціально-демографічні 
характеристики, шкали PHQ-2 та GAD-2, питання про дистанційне навчання, питання про якість життя. 

Результати. Виявлено фактори, які викликають тривожні побоювання в умовах карантину з приводу 
COVID-19, при цьому зміна звичайних життєвих сценаріїв поступається можливості зараження вірусом SARS-
CoV-2. Під час дистанційного навчання 77 з 206 опитаних (37,4 %) мали виражені депресивні розлади, при тому 54 
з 206 опитаних (26,2 %) мали також виражену тривогу, 56,3 % опитаних мали проблем зі сном під час карантину, 
при цьому 7,8 % мали щоденні проблеми, не зважаючи на проживання в домашніх умовах, де простіше регулюва-
ти сон, порівняно з гуртожитком. Зміни психічного стану негативно вплинули на якість життя, пов᾽язану зі 
здоров᾽ям, значно більше на психічний компонент, ніж на фізичний.

Висновки. Проведене дослідження вказало, що дистанційне навчання студентів вищих медичних закладів 
освіти, яке проводилося через пандемію COVID-19, може викликати тривогу і депресію у майбутніх медиків, зни-
жувати якість сну. Особливо небезпечним є зниження якості психічного компонента якості життя. Отримані дані 
необхідно враховувати при створенні дистанційних курсів та програм психопрофілактики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: COVID-19; якість життя; студенти; тривога; порушення сну; депресія; дистанційне навчання.

Вступ. У осіб в умовах атипової зайнятості (на-
приклад, в умовах пандемії з приводу COVID-19) 
спостерігаються погіршення психічного здоров᾽я, 
соціальна депривація, обмеження засвоєння соці-
альної ролі, фрустрація [1]. Карантинні заходи з 
приводу COVID-19 суттєво впливають на суспіль-
ство в цілому, на сучасну освіту студентів-медиків 
та стали причиною значно більшого використання 
дистанційних варіантів її проведення [2, 3]. Дані 
досліджень показують, що найуразливішими 
щодо розвитку тривожно-фобічних і депресивних 
реакцій є особи віком 18–24 роки, у яких переважа-
ють фобічні компоненти тривоги, не пов᾽язані зі 
страхом зараження [4]. Наявність пролонгованого 
психічного стресу через пандемію викликає три-
вогу, вплив на яку копінг-стратегій і механізмів за-
хисту особистості від тривоги, у підсумку може 
призводити і до розвитку психосоматичних розла-
дів [5]. Дослідження під час локдауну в США пока-
зали, що студенти-медики демонструють вищі по-
казники депресії, суїцидальних намірів та рідше 
звертаються за медичною допомогою [6]. Психо-
логічна підтримка майбутніх лікарів є критично 
важливою, оскільки суспільство починає стикати-
ся з проблемою нестачі лікарів під час пандемії 
COVID-19. Одним із таких шляхів є вивчення задо-
воленості студентів переходом на дистанційне на-
вчання, що необхідно для виявлення слабких 
місць у діяльності вищих медичних закладів освіти 

та для цілеспрямованого здійснення заходів щодо 
вдосконалення педагогічного процесу з урахуван-
ням нагальних потреб. 

Мета – провести порівняльну оцінку динамі-
ки показників психічного здоров᾽я і якості життя 
у студентів закладу вищої медичної освіти під час 
дистанційного навчання.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
206 студентів ІІІ–IV курсів медичного факультету, 
які навчаються за спеціальністю 222 «Медицина», 
середнім віком 20,46 року при 95 % ДІ (17,66:23,25), 
в тому числі 142 особи жіночої статі (68,9 %), 60 осіб 
(30,6 %) чоловічої та 1 особа (0,5 %) не визначилася 
з гендером. Для обстеження використовували 
онлайн-опитувальник на базі GoogleForms, який 
включав питання про соціально-демографічні ха-
рактеристики, шкали PHQ-2 та GAD-2, питання про 
дистанційне навчання, якість життя тощо. Робочі 
характеристики цих ультракоротких шкал досить 
добрі; рекомендована межа здоров᾽я/хвороба 
для шкал PHQ-2 та GAD-2–3 бали.

Процедури статистичного аналізу виконува-
лися за допомогою статистичного пакета 
STATISTICA 6.1. Критичне значення рівня статис-
тичної значущості при перевірці нульових гіпо-
тез приймалося рівним 0,05. У разі перевищення 
досягнутого рівня значущості статистичного 
критерію цієї величини приймалася нульова гі-
потеза.
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Для всіх кількісних ознак проводилася оцінка 

середніх арифметичних і середньоквадратичних 
(стандартних) помилок середнього, а також меді-
ани, визначення 25 % і 75 % процентилів. Де-
скриптивні статистики в тексті представлені як 
M±SD, де М – середнє, а SD – стандартне відхилен-
ня при нормальному розподілі ознаки, або як Ме 
та інтерквартильний розмах (25 %; 75 %) при не-
нормальному розподілі ознаки.

Результати й обговорення. На психологічний 
стан студентів під час дистанційної освіти через 
пандемію COVID-19 впливає багато чинників. Се-
ред факторів, які викликали найбільші побоювання 
в умовах карантину з приводу COVID-19, можли-
вість захворіти не стоїть на першому місці, знач но 
поступаючись зміні звичайних життєвих сценаріїв 
(рис. 1). Порушення цих сценаріїв може викликати 
у осіб тривогу і пов᾽язані з нею розлади [5]. 

Рис. 1. Що викликає найбільші побоювання в умовах карантину з приводу COVID-19.

Одним з проявів високого рівня тривоги є по-
рушення якості сну. Лише менше половини 
(43,7 %) опитаних не мали проблем зі сном під час 
карантину з приводу пандемії COVID-19, а кожен 
п'ятий мав регулярні проблеми, при цьому 7,8 % 
мали щоденні проблеми. При цьому слід зазначи-
ти, що під час карантинних заходів вітчизняні сту-
денти переважно проживали вдома, в родинах, 
де простіше регулювати сон, ніж у гуртожитках. 

Неоднозначними виявилися результати де-
пресії за тестом «Опитувальник здоров᾽я пацієн-
та» (PHQ-2): 77 з 206 опитаних (37,4 %) набрали 3 і 
більше балів, що свідчить про наявність знижено-

го настрою і потребуватиме більш ретельного до-
слідження. Депресивні розлади знижують якість 
життя і рівень соціального функціонування, усклад-
нюють адаптацію.

За тестом GAD-2 54 (26,2 %) опитаних мали 
виражену тривогу, яка потребувала би подальшо-
го втручання. Основними факторами, які могли 
би впливати на виникнення тривоги, є порушення 
звичайних життєвих сценаріїв. 

Оскільки тривога та депресія негативно впли-
вають на якість життя, ми отримали прогнозовані 
результати при оцінці як фізичного так і психічно-
го компонентів якості життя (рис. 2).
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Рис. 2. Якість життя в умовах карантину з приводу COVID-19.
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Висновки. У ході проведеного дослідження 

було з᾽ясовано, що під час локдауну з приводу 
пандемії COVID-19 у значної частини майбутніх лі-
карів спостерігаються тривожні та депресивні 
розлади, які можуть бути пов᾽язані як зі страхом 
зараження, так і зі зміною звичних життєвих сце-
наріїв. Ці розлади, відповідно, впливають на 
якість сну, знижуючи її. У підсумку зміни психічно-
го стану негативно вплинули на якість життя, 

пов᾽язану зі здоров᾽ям, значно більше на психіч-
ний компонент, ніж на фізичний. 

Перспективи подальших досліджень. 
Отримані дані слугуватимуть доказовою базою 
для вибору оптимальних методів дистанційного 
навчання з одного боку, та розробки психоедука-
ційних та психокорекційних заходів для покра-
щення психічного стану здобувачів вищої медич-
ної освіти, з іншого.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БУДУЩИХ МЕДИКОВ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

©Л. Н. Юрьева, А. В. Шорников
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»

РЕЗЮМЕ. В статье представлены результаты исследования психического состояния студентов высших ме-
дицинских учебных заведений во время дистанционного обучения, вызванного карантинными мерами по пово-
ду пандемии COVID-19.

Цель – сравнительная оценка показателей психического здоровья и качества жизни студентов высшего ме-
дицинского учебного заведения при дистанционном обучении.

Материал и методы. Основой работы являются результаты обследования 206 студентов III–IV курсов меди-
цинского факультета, которые обучаются по программе 222 «Медицина», во время дистанционного обучения, 
вызванного карантинными мероприятиями в связи с пандемией COVID-19, с помощью опросника на базе 
GoogleForms, который включал вопросы о социально-демографических характеристиках, шкалы PHQ-2 и GAD-2, 
вопросы о дистанционном обучении, вопросы о качестве жизни.

Результаты. Выявлены факторы, которые вызывают тревожность в условиях карантина по поводу COVID-19, 
при этом изменение обычных жизненных сценариев уступает возможности заражения вирусом SARS-CoV-2. При 
дистанционном обучении 77 из 206 опрошенных (37,4 %) имели выраженные депрессивные расстройства, при 
том 54 из 206 опрошенных (26,2 %) имели также и выраженную тревогу. Кроме того, 56,3 % опрошенных испыты-
вали проблемы со сном во время карантина, при этом 7,8 % имели ежедневные проблемы, несмотря на прожи-
вание в домашних условиях, где проще регулировать сон, по сравнению с общежитием. Изменения психического 
состояния негативно повлияли на качество жизни, связанное со здоровьем, значительно более на психический 
компонент, нежели на физический.

Выводы. Проведенное исследование показало, что дистанционное обучение студентов высших учебных за-
ведений, которое проводилось из-за пандемии COVID-19, может вызывать тревогу и депрессию у будущих меди-
ков, снижать качество сна. Особенно опасным является снижение качества психического компонента качества 
жизни. Полученные данные необходимо учитывать при создании дистанционных курсов и программ психопро-
филактики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19; качество жизни; студенты; тревога; нарушения сна; депрессия; дистанцион-
ное обучение.
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SUMMARY. The article presents the mental state study results of students of higher medical educational institu-
tions during distance learning caused by quarantine measures due to COVID-19 pandemic.

The aim  – to make a comparative assessment of the mental health and quality of life of students in higher medical 
education during distance learning.

Material and Methods. The work was based on the results of a survey of 206 students of the III-IV course of the 
Faculty of Medicine, who study under the 222 "Medicine" program, during distance learning caused by quarantine mea-
sures due to the COVID-19 pandemic. We used a questionnaire based on Google Forms, which included questions about 
social demographic characteristics, PHQ-2 and GAD-2 scales, questions about distance learning, questions about quality 
of life.

Results. The factors that cause anxiety in the quarantine about COVID-19 have been identified, while the change in 
normal life scenarios is inferior to the possibility of infection with the SARS-CoV-2 virus. In distance learning, 77 out of 
206 respondents (37.4 %) had severe depressive problems, while 54 out of 206 respondents (26.2 %) also had pro-
nounced anxiety. In addition, 56.3 % of those surveyed experienced sleep problems during quarantine, with 7.8 % having 
daily problems despite living at home, where it is easier to regulate sleep compared to hostels. Changes in mental state 
negatively affected health-related quality of life, significantly more on the mental component than on the physical.

Conclusions. The study indicated that distance learning for university students, which was conducted due to the 
COVID-19 pandemic, can cause anxiety and depression in future doctors, and reduce the quality of sleep. The decrease 
in the quality of the mental component of the quality of life is especially dangerous. The obtained data must be used like 
a background in creating new distance courses and psychoprophylaxis programs.
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