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Резюме Мета дослідження: виявити характеристики особистісного профілю студентів 
1-3 курсів вищого навчального медичного закладу зі станами психічного виснаження, 
як підґрунтя для системи їх комплексної корекції.
Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети за умов надання інформо-
ваної згоди у сесійний період було обстежено 770 студентів Запорізького державного 
медичного університету (Запоріжжя, Україна), що навчались на різних курсах та фа-
культетах закладу. Серед них для подальшого клініко-анамнестичного, клініко-па-
топсихологічного, клініко-психопатологічного та психодіагностичного досліджень 
було відібрано 324 студенти.
Результати та їх обговорення. Було виявлено, що ознаки психічного виснаження 
демонструють 175 студентів (54,0% опитаних), з них була сформована група дослі-
дження (ГД), інші 149 (46,0%) студентів, без діагностично-значущих ознак психічного 
виснаження, були віднесені до групи порівняння (ГП). Для студентів ГД були характер-
ні (p<0,05) високі показники за субшкалами: «Невротичність» (142 (81,1%) студентів 
ГД та 68 (45,6%) студентів ГП); «Спонтанна агресія» (85 (48,6%) студентів ГД та 37 
(24,8%) студентів ГП); «Депресивність» (110 (62,8%) студентів ГД та 33 (18,9%) сту-
денти ГП); «Роздратованість» (114 (65,1%) студентів ГД та 55 (36,9%) студентів ГП); 
«Реактивна агресивність» (60 (34,3%) студентів ГД та 30 (20,1%) студентів ГП); «Со-
ром’язливість» (89 (50,9%) студентів ГД та 35 (23,5%) студентів ГП); «Відкритість» (82 
(46,9%) студенти ГД та 43 (28,9%) студентів ГП); «Емоційна лабільність» ( 115 (65,7%) 
студентів ГД та 39 (26,2%) студентів ГП). 
Висновки. До предиспозиційних характерологічних особливостей студентів медич-
ного університету зі станами психічного виснаження належать високі показники не-
вротизації із психосоматичними порушеннями, наявність депресивного реагування, 
анксіогенні труднощі у встановлені соціальних контактів, і, як наслідок, інтроверто-
ваність та уникання тривалої комунікації з оточуючими, неврівноваженість емоцій-
ного стану зі зниженням порогу реагування.

Ключові слова: психічне виснаження, емоційне вигоряння, студенти-медики, медичний універси-
тет, особистісний профіль.

Актуальність. Період навчання у вищо-
му навчальному закладі є кризовим етапом, 
протягом якого молодь схильна до акценту-

ацій впливів значної кількості психотравму-
ючих чинників, що негативно позначається 
на їх психічному добробуті та майбутній 
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професійній реалізації [1, 2]. Найбільш ши-
роко впливи цих чинників представлені на 
перших курсах навчання, як то зміна життє-
вого стереотипу (зміна місця проживання та 
навчання, переїзд до гуртожитку, адаптація 
до нового колективу), труднощі в засвоєнні 
навчального матеріалу (збільшення обсягу 
навчального навантаження, зміна стерео-
типу подачі начального матеріалу) та нові 
патерни міжособистісних стосунків (із ви-
кладачами) – призводять до станів інфор-
маційного та емоційного дистресу, значного 
психічного виснаження. Вітчизняні та закор-
донні дослідники погоджуються на думці, 
що серед усіх спеціальностей дизадопто-
генний вплив цих факторів найбільш вира-
жений у студентів медичного профілю [5, 6, 
8, 10].

Під терміном «психічне виснаження» 
більшість дослідників розуміють процес 
поступової втрати інтелектуально-прозек-
тивної активності, афективної та фізичної 
енергії, що призводить до стійкого стану 
виснаження усіх психічних функцій із соці-
альною дезадаптацією [4, 7, 11].

Не зважаючи на значну кількість науко-
вих досліджень, що присвячені аналізу явищ 
психосоціальної дезадаптації студентів, за-
лишаються невирішеними питання щодо 
предиспозиційних факторів виникнення 
станів психічного виснаження, зокрема, не-
достатньо дослідженими представляються 
особливості особистісного профілю таких 
студентів [3, 9].

Матеріали та методи. Із дотриманням 
принципів біоетики та за умов наявності до-
бровільної інформованої згоди у сесійний 
період було обстежено 770 студентів Запо-
різького державного медичного універси-
тету (Запоріжжя, Україна), що навчались на 
різних курсах та факультетах закладу, серед 

них для подальшого клініко-анамнестично-
го, клініко-патопсихологічного, клініко-пси-
хопатологічного та психодіагностичного до-
слідження було відібрано 324 студенти.

Загальну вибірку контингенту дослі-
дження сформували 92 студенти (28,4%) 
першого курсу, 97 студентів (29,94%) – дру-
гого, 116 студентів (35,8%) третього та 19 
студентів (5,86%) старших курсів. Для вияв-
лення стану психічного виснаження були 
використані Опитувальник емоційного 
вигорання (К. Маслач, С. Джексон в адапта-
ції Н.Е. Водоп’янової) та Опитувальник САН 
(самопочуття, активність, настрій). Особли-
вості особистісного профілю студентів були 
виявлені за допомогою Фрайбурзького осо-
бистісного опитувальника (FPI).

Мета дослідження: на підґрунті ре-
зультатів клініко-психологічного дослі-
дження феномену психічного виснаження 
у студентів 1-3 курсів вищого навчального 
медичного закладу виявити характеристики 
їх особистісного профілю, як підґрунтя для 
системи їх комплексної корекції. 

Результати. За допомогою проведено-
го клініко-психопатологічного та психодіа-
гностичного досліджень була встановлена 
поширеність станів психічного виснаження 
серед студентів медичного університету. 
Так, було виявлено, що ознаки психічного 
виснаження демонструють 175 студентів 
(54,0% опитаних), з них була сформована 
група дослідження (ГД), інші 149 (46,0%) сту-
дентів, без діагностично-значущих ознак 
психічного виснаження, були віднесені до 
групи порівняння (ГП).

Порівняння представленості предиспо-
зиційних особистісних рис за субшкалами 
Фрайбурзького особистісного опитуваль-
ника (FPI) серед сформованого контингенту 
наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Компаративний аналіз представленості особистісних рис у ГД та ГП  (за показниками FPI)

№ Субшкали ГД 
(n=175) хі-квадрат ГК (n=149)

I Невротичність 142 (81,1%)* <0,001 68 (45,6%)
II Спонтанна агресія 85 (48,6%) <0,001 37 (24,8%)
III Депресивність 110 (62,8%) <0,001 33 (18,9%)



92 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(12-13) 2021

Продовження таблиці 1

№ Субшкали ГД 
(n=175) хі-квадрат ГК (n=149)

IV Роздратованість 114 (65,1%) <0,001 55 (36,9%)

V Товариськість 41 (23,4%) <0,001 88 (59,1%)

VI Врівноваженість 34 (19,4%) <0,001 55 (36,9%)

VII Реактивна агресивність 60 (34,3%) 0,005 30 (20,1%)

VIII Сором’язливість 89 (50,9%) <0,001 35 (23,5%)

IX Відкритість 82 (46,9%) <0,001 43 (28,9%)

X Екстра/інтроверсія 24 (13,7%) 0,09 31 (20,8%)

XI Емоційна лабільність 115 (65,7%) <0,001 39 (26,2%)

XII Маскулінність/фемінність 9 (5,1%) 0,06 16 (10,7%)

* сірим кольором виділено шкали з достовірними (p<0,05) розбіжностями між групами порівняння.

Високі показники за субшкалою «Не-
вротичність» були виявлені у 142 (81,1%) сту-
дентів ГД, що статистично достовірно більше 
(p<0,001), аніж у ГП, де крайній ступінь вираз-
ності цієї ознаки мав місце лише у 68 (45,6%) 
студентів. Саме респонденти ГД частіше по-
відомляли про наявність широкого спектру 
вегетативних порушень невротичного генезу 
у вигляді головного болю, відчуття запамо-
рочення або нестачі кисню, гіпергідрозу та 
парестезій у кінцівках, що поєднувались із 
кардіофобічними переживаннями, знижен-
ням апетиту та зниженням сенсорного по-
рогу. Студенти повідомляли, що найчастіше 
зазначені стани виникали у момент високого 
психоемоційного навантаження,

Високі показники за субшкалою «Спон-
танна агресія» також частіше виявлялась у 
респондентів ГД – 85 (48,6%) студентів, що до-
стовірно більше (p<0,001) порівняно із ГП, де 
високий рівень вираженості цієї ознаки мали 
лише 37 (24,8%) студентів. Для студентів ГД 
більш характерними є низький рівень емпа-
тії, негативістичний настрій, що призводить 
до частих конфліктних ситуацій із іншими 
студентами чи навіть викладачами, тенденції 
до аутодеструктивної поведінки. Крім того, 
студенти цієї групи частіше повідомляли про 
епізоди завдання немотивованої шкоди тва-
ринам, що мали місце у їх житті.

Високі показники за субшкалою «Де-
пресивність» продемонстрували 110 
(62,8%) студентів ГД, що достовірно більше 
(p<0,001), аніж ГП, де даний рівень вираже-
ності цієї ознаки мали 33 (18,9%) студенти. 
Студенти ГД частіше, аніж ГП, демонструва-
ли ознаки депресивного спектру, зокрема 
повідомляли про наявність думок самопри-
ниження, стійкого пригнічення настрою, 
висловлювали невдоволення життям та зне-
віру у власних силах, крім того студенти цієї 
групи частіше виявляли труднощі у спілку-
вання зі своїми близькими через лабільність 
афективного фону, знецінення своєї ролі у 
цьому спілкуванні та відчуття браку розу-
міння з боку оточуючих.

Абсолютна більшість респондентів ГД 
(114 (65,1%) студентів) мали високі показ-
ники за шкалою «Роздратованості», що ста-
тистично достовірно більше (p<0,001) порів-
няно із ГП, де високий рівень вираженості 
даної ознаки мали 55 (36,9%) студентів. Для 
студентів ГД більш характерні експлозивні 
емоційні реакції, що швидко згасають, – сту-
денти цієї групи частіше повідомляли про 
епізоди завдання шкоди іншим, про які вони 
дуже сильно шкодують.

Статистично значущі розбіжності між 
сформованими групами також було виявле-
но за показником субшкали «Товариськість»; 
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так, частка студентів ГП, що демонстрували 
високі показники за цим критерієм, статис-
тично достовірно перевищувала аналогічну 
у ГД: 88 (59,1%) студентів та 41 (23,4%) студент 
відповідно. Для студентів ГД був менш харак-
терний високий рівень соціалізації, екстра-
вертованість емоційних реакцій у спілкуван-
ні та відкритість до нових знайомств.

Високі показники за субшкалою «Врів-
новаженість» також частіше виявлялися у 
респондентів ГП – її демонстрували 55 (36,9%) 
студентів цієї групи, що достовірно більше 
(p<0,001) порівняно із ГД, де високий рівень 
вираженості цієї ознаки мали лише 34 (19,4%) 
студенти. Для студентів ГД також є менш типо-
вими такі риси як альтруїзм, оптимізм, асер-
тивність, впевненість у собі та високий поріг 
емоційного відгуку на зовнішні чинники.

Значна вираженість показників за 
субшкалою «Реактивна агресивність» була 
більш характерна для ГД – тут вона була 
верифікована у 60 (34,3%) студентів, що до-
стовірно більше (p=0,005) порівняно із ГП, 
де частка студентів, які демонстрували дану 
ознаку, сягала 20,1% (30 студентів). Студенти 
ГД частіше демонстрували схильність до ре-
тенції афективних реакцій, виявляли недові-
ру до оточуючих, з легкістю йшли на відвер-
тий конфлікт, у міжособистісних стосунках 
вони демонстрували тенденції до маніпуля-
тивної поведінки.

Високі показники за субшкалою «Со-
ром’язливість» були виявлені у 89 (50,9%) 
студентів ГД, представленість даного показ-
ника у цій групі достовірно більша (p<0,001), 
аніж у ГП, де вона становила 23,5% (35 сту-
дентів). Саме студенти ГД частіше виявляли 
ознаки соціальної алієнації, інтровертова-
ність та невпевненість у собі, вони уникали 
ситуацій, в рамках яких вони були в центрі 
уваги, та підтримували соціальні контакти із 
дуже вузьким колом людей.

Розподіл між групами дослідження за 
даними субшкали «Відкритість» мав анало-
гічний характер: частка студентів, що мали 
високий ступінь вираженості за даним кри-
терієм, становила 46,9% (82 студенти) та 
28,9% (43 студентів) у ГД та ГП відповідно. 
Відповіді студентів ГД були більш відвер-

ті порівняно із ГП, вони частіше виявля-
ли ознаки самокритичності, схильність до 
рефлексії із фоном самоприниження, на-
приклад, повідомляли, що можуть викори-
стати брехню або поводити себе егоїстично 
для досягнення своєї мети, розцінюючи свої 
дії як суто негативні та відчуваючи сором за 
них. Високі показники відвертості серед сту-
дентів ГД свідчать про виснаження їх меха-
нізмів психологічного захисту.

За даними субшкали «Екстра/інтровер-
сія», статистично значущих відмінностей 
між групами дослідження виявлено не було, 
частка студентів з високими показниками 
за даною субшкалою, що відповідає екстра-
вертованості, становила 13,7% (24 студенти) 
у ГД та 20,8% (31 студент) у ГП.

Високі показники за субшкалою «Емо-
ційна лабільність» були виявлені у 115 
(65,7%) студентів ГД, що статистично досто-
вірно більше (p<0,001), порівняно із ГП, де 
крайній ступінь виразності цієї ознаки мав 
місце лише у 39 (26,2%) студентів. Нестійкий 
емоційний фон також був більш типовим 
для студентів ГД, вони частіше повідомляли 
про епізоди немотивованої зміни настрою із 
гіпо-/гіпербулічними проявами, стійке від-
чуття напруги та відрази до оточуючих.

За показниками субшкали «Маскулін-
ність/фемінність», статистично значущих 
відмінностей між групами дослідження не 
було виявлено, частка студентів з високими 
показниками за даною ознакою, що відпо-
відає маскулінному типу реагування, ста-
новила 5,1% (9 студентів) у ГД та 10,7% (16 
студентів) у ГП.

Висновки. Встановлено характери-
стики особистісного профілю студентів 1-3 
курсів вищого навчального медичного за-
кладу зі станами психічного виснаження. 
Для таких студентів характерні високі по-
казники невротизації із психосоматичними 
порушеннями, наявність депресивного реа-
гування із тенденціями до самоприниження 
та знецінення власних здобутків, анксіогенні 
труднощі у встановлені соціальних контак-
тів, і, як наслідок, інтровертованість та уни-
кання тривалої комунікації з оточуючими, 
неврівноваженість емоційного стану зі зни-
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женням порогу реагування. Отримані дані 
формують теоретичне підґрунтя для систе-

ми комплексної корекції станів психічного 
виснаження у студентської молоді.
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РЕЗЮМЕ
ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ СТУДЕНТОВ 
МЛАДШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА С СОСТОЯНИЯМИ 
ПСИХИЧЕСКОГО ИЗНОШЕНИЯ

Ефименко С.О.
Запорожский государственный медицинский 

университет, Украина

Цель исследования: выявить характери-
стики личностного профиля студентов 1-3 
курсов высшего учебного медицинского заве-
дения с состояниями психического истоще-
ния, как основу для системы их комплексной 
коррекции.
Материалы и методы. Для решения по-
ставленной цели при условии предоставле-
ния информированного согласия, в сессион-
ный период было обследовано 770 студентов 
Запорожского государственного медицинско-
го университета (Запорожье, Украина), об-
учавшихся на разных курсах и факультетах 
учреждения. Среди них для дальнейшего кли-
нико-анамнестического, клинико-патопси-

хологического, клинико-психопатологи-
ческого, клинико-психодиагностического 
исследования было отобрано 324 студента.
Результаты и их обсуждение. Было обна-
ружено, что признаки психического истоще-
ния демонстрируют 175 студентов (54,0% 
опрошенных), из них была сформирована 
группа исследования (ГИ), остальные 149 
(46,0%) студентов, без диагностически зна-
чимых признаков психического истощения, 
были отнесены к группе сравнение (ГС). Для 
студентов ГИ были характерны (p<0,05) вы-
сокие показатели по субшкалам: «Невротич-
ность» (142 (81,1%) студента ГИ и 68 (45,6%) 
студентов ГС); «Спонтанная агрессия» (85 
(48,6%) студентов ГИ и 37 (24,8%) студентов 
ГС); «Депрессивность» (110 (62,8%) студен-
тов ГИ и 33 (18,9%) студента ГС); «Раздражи-
тельность» (114 (65,1%) студентов ГИ и 55 
(36,9%) студентов ГС); «Реактивная агрес-
сия» (60 (34,3%) студентов ГИ и 30 (20,1%) 
студентов ГС); «Застенчивость» (89 (50,9%) 
студентов ГИ и 35 (23,5%) студентов ГС); 
«Открытость» (82 (46,9%) студента ГИ и 43 
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(28,9%) студента ГС); «Эмоциональная ла-
бильность» (115 (65,7%) студентов ГИ и 39 
(26,2%) студентов ГС).
Выводы. К предиспозиционным характеро-
логическим особенностям студентов меди-
цинского университета с состояниями пси-
хического истощения относятся высокие 
показатели невротизации с психосоматиче-
скими нарушениями, наличие депрессивного 
реагирования, анксиогенные трудности в 
установлении социальных контактов, и, как 
следствие, интровертированность и избе-
гание длительной коммуникации с окружаю-
щими.
Ключевые слова: психическое истощение, 
эмоциональное выгорание, студенты-меди-
ки, медицинский университет, личностный 
профиль.

SUMMARY

PERSONAL PROFILE OF JUNIOR  
MEDICAL STUDENTS WITH THE STATES  

OF MENTAL EXHAUSTION

Yefimenko S.
Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine

Purpose of the research: to reveal the character-
istics of the personal profile of 1-3 year students 
of a higher educational medical institution with 
states of mental exhaustion, as the basis for a sys-
tem of their complex correction.
Materials and methods. To solve this goal, sub-
ject to the provision of informed consent, during 
the session period, 770 students of the Zapor-
izhzhia State Medical University (Zaporizhzhia, 
Ukraine), who studied at different courses and 
faculties of the institution, were examined, 

among them for further clinical-anamnestic, clin-
ical-pathopsychological, clinical-psychopatho-
logical, clinical-psychodiagnostical research 324 
students were selected.
Results and discussion. It was found that 175 
students (54.0% of respondents) demonstrate 
signs of mental exhaustion, of which the research 
group (RG) was formed, the remaining 149 (46.0%) 
students, without diagnostically significant signs 
of mental exhaustion, were assigned to the com-
parison group (CG). For the students of the RG (p 
<0.05), high indices on the subscales were char-
acteristic: «Neuroticism» (142 (81.1%) students of 
the RG and 68 (45.6%) students of the CG); «Spon-
taneous aggression» (85 (48.6%) students of the 
RG and 37 (24.8%) students of the CG); «Depres-
siveness» (110 (62.8%) students from the RG and 
33 (18.9%) students from the CG); «Irritability» 
(114 (65.1%) students from the RG and 55 (36.9%) 
students from the CG); «Reactive aggression» 
(60 (34.3%) students from the RG and 30 (20.1%) 
students from the CG); «Shyness» (89 (50.9%) stu-
dents from the RG and 35 (23.5%) students from 
the CG); «Openness» (82 (46.9%) students from the 
RG and 43 (28.9%) students from the CG); «Emo-
tional lability» (115 (65.7%) students from the RG 
and 39 (26.2%) students from the CG).
Conclusions. The predispositional character-
ological features of students of a medical uni-
versity with states of mental exhaustion include 
high rates of neurotization with psychosomatic 
disorders, the presence of a depressive response, 
anxiogenic difficulties in establishing social con-
tacts, and, as a result, introversion and avoidance 
of long-term communication with others.
Keywords: mental exhaustion, burnout, medical 
students, medical university, personal profile.
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