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Сьогоднішні студенти медичних ЗВО - це майбутні лікарі та робітники системи 

охорони здоров’я, саме їхнім завданням стає модернізація медичної сфери. 

Світова пандемія COVID-19 з 2020 р. та повномасштабне російське вторгнення 

в Україну у 2022 р. є соціально-психологічними викликами, які негативно 

впливають на фізичне здоров’я громадян України та їхній моральний стан. 

Наявні дослідження засвідчують, що студенти взагалі є досить уразливою 

групою у випадку вищезазначених ситуацій, а студенти-медики зазвичай мають 

вищий рівень стресу у повсякденному житті, ніж їх однолітки [1]. Зазначена 

проблема є причиною зниження навчальної успішності та навіть припинення 

навчання [2]. Крім того, розуміння потенційної загрози життю медичного 

співробітника в умовах епідемій та військових дій може змінити професійні 
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орієнтири молоді. Тому необхідними стають дослідження для встановлення цих 

орієнтирів у підлітків, які вже зробили свій вибір професії (тобто у студентів), 

для подальшої корекції можливих розчарувань чи помилок. Розуміючи 

практичне значення, в Одеському національному медичному університеті було 

проведено опитування студентів з метою виявлення впливу пандемії COVID-19 

та цьогорічних військових дій на професійні орієнтири студентів-медиків. Збір 

відомостей проходив 21-26 жовтня 2022 р. у вигляді анонімного електронного 

опитування. Анкети були розроблені з використанням Google forms, посилання 

на них було повідомлено потенційним респондентам у групах в соціальних 

мережах. Бажання взяти участь в опитуванні виявили 62 особи: 74,2 % жінок та 

25,8 % чоловіків, усі - студенти різних курсів (1-5) спеціальності «медицина». 

Трохи більше половини респондентів було з 2 курсу (51,6 %), з 3 курсу - 27,4 %, 

з 1 курсу - 11,3 %, з 4 і 5 курсів - 9,6 %. За віком можна виокремити: 17-18 років 

(45,2 %), 19-20 років (16,1 %), 20-21 рік (29 %), 22-23 роки (4,8 %), 24+ роки (3,2 

%), 16 років (1,6 %). Результати показали таку інформацію. 66,1 % заявила, що 

їхня родина постраждала від пандемії COVID-19, 45,1 % опитаних вказали, що 

вони безпосередньо постраждали від пандемії. 46,7 % студентів зазначили, що 

їхня родина постраждала (у різному сенсі) від військових дій, 50 % зазначили, 

що безпосередньо самі постраждали. Було з’ясовано, що після початку пандемії 

COVID-19 у 46,8 % студентів бажання стати лікарем не змінилось, а в 43,5 % 

навіть збільшилось. Після масштабного російського вторгнення в Україну 

бажання стати лікарем у 38,7 % опитаних не змінилось, а у 42 % збільшилося.  

Отже, студенти-медики не тільки не втрачають мотивацію навчатися, їхнє 

бажання до цього в умовах соціальних викликів навіть збільшилося. Вони 

мужньо тримаються задля того, щоб стати спеціалістами гідними своєї країни. 

Проведене опитування надало обнадійливі факти щодо психологічної 

незламності українського студентства. У подальшому необхідно не тільки 

проводити подібний моніторинг для дослідження довготривалих наслідків 
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соціальних потрясінь, але й виробляти механізми корекції у молоді певних 

психологічних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю.   
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Вміння усно підраховувати: це найкорисніша навичка у побутті людини, 

швидкість виконаної праці напряму впливає на її якість. Отже, не тільки вченим 

та вчителям математики потрібні ці навички, а всім у побуті. Усні підрахунки 


