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Анотацiя. У статтi висвiтлено поняття мiжособистiсних вiдносин, їх
функцiї та вплив на життєдiяльнiсть особистостi. Сформульована роль
спiлкування та його значущiсть. Розкрито проблему мiжособистiсних
вiдносин у раннiй юностi, а саме — проблему вiдносин у студентських
групах. З урахуванням складної ситуацiї сьогодення головною метою
статтi стало дослiдження впливу пандемiї COVID-19 на рiвень
мiжособистiсних вiдносин мiж студентами до введення карантинних
обмежень i пiсля. Виконано емпiричне дослiдження за допомогою
опитування серед студентiв. У статтi представлено та проаналiзовано
результати експериментальної роботи з вивчення впливу пандемiї
COVID-19 на рiвень мiжособистiсних вiдносин юнацтва.
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Постановка проблеми. Пандемiя у зв’язку з поширенням
вiрусу COVID-19 за останнi роки стала однiєю з найбiльш значущих
проблем у планетарному масштабi. Кожна країна свiту вирiшувала
її в локальному форматi з орiєнтацiєю на рекомендацiї Всесвiтньої
органiзацiї охорони здоров’я, якi були розробленi для запобiгання
розповсюдження вiрусу. Ученi з’ясували, що найкращий спосiб, який
сприяв би менш стрiмкому поширенню коронавiрусу, — це дистанцiя,
що передбачала можливiсть для людей перебувати якомога далi один
вiд одного. Це стало наслiдком формування явища соцiальної дистанцiї.
Упровадження карантинних обмежень призвело до переходу частини
освiтнiх закладiв на дистанцiйну форму навчання, яка, безумовно,
позначилася на мiжособистiсних вiдносинах студентiв в освiтньому
процесi закладу вищої освiти, а саме: на рiвнi взаємодiї, дiалогiчностi
стосункiв, характерi спiвпрацi й партнерства, — що стали доволi
проблематичними й обмеженими через змiнення формату навчання.
Аналiз дослiджень i публiкацiй з теми. Зазначимо, що в
науковiй лiтературi проблема змiн у суспiльствi через погiршення
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епiдемiологiчної ситуацiї є не новою, але в сучасних умовах вона
набула зовсiм iншого забарвлення. У межах нашого дослiдження
особливий iнтерес викликали роботи, у яких розглядаються умови
освiтнього процесу в дистанцiйному форматi [2; 3; 8; 10; 11]; дослiдження
iз загальних питань у вивченнi мiжособистiсних вiдносин [9; 12];
роботи авторiв, якi акцентують саме на особливостях впливу пандемiї
COVID-19 i змiнах у статусi мiжособистiсних вiдносин усiх учасникiв
освiтнього процесу [4].
Мета статтi. Метою статтi є аналiз мiжособистiсних вiдносин
юнакiв, якi навчаються в умовах закладу вищої освiти, i визначення
впливу карантинних заходiв на взаємодiю мiж студентами.
Викладення матерiалу дослiдження. Дефiнiцiя поняття
«вiдносини» насамперед полягає в пiзнаннi й аналiзi навколишнього
середовища, що в подальшому вiдображають спосiб його буття.
В. М. М’ясищев поняття «вiдносини» розумiє як систему зв’язкiв
особистостi з реальною дiйснiстю, причому така взаємодiя є свiдомою та
формується в дiях, учинках, реакцiях, переживаннях окремої людини
i в такий спосiб вiдображає її найважливiшi бажання й iнтереси. Ця
система блискуче характеризує внутрiшнiй свiт людини. Зокрема,
позитивне чи негативне ставлення до свiту є вiддзеркаленням життєвих
ситуацiй, у яких вона опинилася [9].
Особистiсть знаходиться в постiйнiй взаємодiї з навколишнiм
середовищем. Пiд його впливом вона здобуває абсолютно новi для
себе знання, умiння, навички, стикається iз проблемами та вiдшукує
шляхи їх вирiшення, водночас пiддаючись психологiчному впливу
оточуючих. Отже, людина в суспiльствi виконує безлiч важливих
соцiальних ролей [12].
Взаємини особистостi формуються вiдповiдно до її комунiкативних
здiбностей та умiнь. Зазначимо, що вiдбiр партнерiв для спiлкування
та виконання певного виду дiяльностi доволi складний процес, який
залежить вiд психiчних особливостей i загальної атмосфери в кожному
окремо взятому колективi. Враховуючи цей факт, основною метою
аналiзу мiжособистiсного спiлкування має бути не окрема людина, а її
взаємодiя з iншими. Це означає, що кожен iз учасникiв спiлкування
iстотно впливає на поведiнку iнших, мiж їх висловлюваннями та
вчинками виникає причинно-наслiдковий зв’язок. Обмiнюючись
повiдомленнями, спiврозмовники пристосовують їх до конкретної
ситуацiї спiлкування; змiст отриманої iнформацiї значною мiрою
переробляється i реструктурується залежно вiд самооцiнки, оцiнки
спiврозмовникiв i ситуацiї загалом [7].
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Якщо особистiсть i її манера будувати розмову задовольняє
потреби спiвбесiдника, iнакше кажучи симпатизує йому, то виникає
бажання пiдтримати взаємовiдносини з цiєю людиною, i навпаки, якщо
особистiсть не задовольняє потреби у спiлкуваннi, то це викликає
негативнi емоцiї i виникає своєрiдна антипатiя. Такi види вiдносин
за набором емоцiйних переживань подiляються на кон’юнктивнi, що
включають почуття, якi зближують людей, об’єднують їх (кожен iз
учасникiв демонструє готовнiсть до спiвпрацi), i диз’юнктивнi, якi
включають почуття, що роз’єднують людей (виникнення бажання
разом працювати загальмовується завдяки особистим непорозумiнням
та антипатiї мiж партнерами).
З’ясувати, що саме провокує суперечностi в мiжособистiсних
вiдносинах i знайти шляхи вирiшення проблеми часто виявляється
доволi складним завданням. Однак вiд його вирiшення багато чого
залежить, i особливо у випадках, коли йдеться про мiжособистiсну
взаємодiю учасникiв освiтнього процесу. У межах нашого дослiдження
ми зосередили увагу на представниках юнацького вiку, якi складають
абсолютну бiльшiсть студентiв закладiв вищої освiти.
У цей перiод життя вiдбувається максимальна соцiалiзацiя
особистостi, що набуває суспiльного досвiду, пiд впливом якого
формуються норми та правила поводження в соцiумi [1; 12]. Саме в
перiод юностi, на основi появи власного свiтогляду, життєвих позицiй i
принципiв, зростає вибiрковiсть, стiйкiсть та iнтимнiсть мiжособистiсної
взаємодiї. Розширення кола особистiсно-значущих стосункiв пов’язане
з розвитком вищих почуттiв, як-от: iнтелектуальних, естетичних,
моральних. Засвоєння певної системи моральних норм i принципiв
перетворюється у складну гамму рiзного роду моральних почуттiв [6].
Усе це є важливим фактором гармонiзацiї рiвня мiжособистiсної
взаємодiї в межах роботи студентських груп у закладах вищої освiти.
Дослiджуючи поняття «студентська група», ми дiйшли думки,
що бiльшiсть науковцiв розумiють її як автономну та самодостатню
сукупнiсть кiлькох людей, де їхня активнiсть пов’язана з активним
соцiальним життям факультету та / або закладу вищої освiти (участь у
конкурсах, олiмпiадах, спортивних змаганнях, участь у роботi органiв
студентського самоврядування тощо).
Створення в закладi вищої освiти студентських груп необхiдне
й обумовлене потребами управлiння. Вiдомо, що мiжособистiсний
рiвень взаємодiї мiж учасниками освiтнього процесу, а саме вiдносини
чи то мiж викладачем i студентом, чи то мiж студентами, впливає
на пiдвищення продуктивностi навчально-професiйної дiяльностi
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(передусiм набуття, засвоєння знань, формування умiнь i навичок їх
застосування). Позитивнi мiжособистiснi вiдносини сприяють розвитку
студентського колективу й ефективностi освiтньої дiяльностi кожного
окремо взятого студента [5; 11].
У процесi роботи над темою ми припустили, що перехiд на
дистанцiйний формат навчання мав певний вплив на рiвень
мiжособистiсних вiдносин у студентських колективах. Для перевiрки
припущення та викладених вище теоретичних тверджень ми
органiзували емпiричне дослiдження, яке мало на метi визначити
рiвень впливу пандемiї COVID-19 на мiжособистiснi вiдносини у
студентських групах. Експериментальною базою дослiдження було
обрано Криворiзький державний педагогiчний унiверситет.
На першому етапi кiлькiсно-якiсного аналiзу статистичних
даних ми працювали з матерiалами, якi були отриманi пiд час
анкетування здобувачiв вищої освiти юнацького вiку. Як дiагностичний
iнструментарiй була використана анкета «Комунiкацiя в межах
соцiальної дистанцiї».
Зауважено, що на основне питання анкети: «Чи спiлкуєтесь ви
iз вашими одногрупниками в умовах дистанцiйного навчання? », —
вiдповiдi були неоднозначнi. Так, 57% студентiв засвiдчили, що, не
дивлячись на змiнення умов навчання, вони все ж таки спiлкуються
зi своїми одногрупниками, i наголосили, що з деякими з них стали
близькими друзями. Зi свого боку, 31% студентiв вiдповiли, що вони
спiлкуються з iншими студентами, але виключно пiд час занять та з
нагальних органiзацiйних питань. I 6% студентiв зазначили, що наразi
вони не спiлкуються, але хотiли б вiдновити взаємодiю. Також 6%
юнакiв, якi брали участь в опитуваннi, висловилися категорично проти
того, щоб пiдтримувати комунiкацiю з одногрупниками.
Важливо наголосити, що на запитання: «Чи проводили ви час
разом до пандемiї? », — 85% респондентiв вiдповiли «так». Основними
формами дозвiлля були названi, наприклад, спiлкування в унiверситетi,
проведення разом свят i рiзних заходiв, дружнi зустрiчi, спiльнi
подорожi, допомога один одному з домашнiми завданнями та спiльна
пiдготовка до семiнарських i лабораторних занять.
Подальший аналiз результатiв анкетування студентської молодi
дозволив констатувати, що для 90% здобувачiв вищої освiти
пандемiя COVID-19 — значущий фактор, який вплинув на рiвень
мiжособистiсного спiлкування. Серед основних причин вони називають
фактор рiзницi в локацiях (багато юнакiв роз’їхалися за своїм мiсцем
проживання, i стало менше можливостей для живого спiлкування «вiч66
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на-вiч»); комунiкацiя звузилася до необхiдного лише в умовах навчання.
У зв’язку з цим виявлено факт того, що студенти спiлкувалися бiльше
за необхiдностi, нiж через власне бажання респондентiв пiдтримувати
зв’язок. Особливо цей показник помiтний серед студентiв першого
курсу. Водночас варто звернути увагу на те, що в бiльшостi випадкiв
комунiкацiя не припинилася, але змiнила формат: iз застосуванням
месенджерiв i соцiальних мереж частiше здiйснювалася у спiльних
вiдеоiграх i зустрiчах пiд час вiдеоконференцiй на рiзних iнтернетплатформах.
Важливим для нашого дослiдження було також визначення
суб’єктивного ставлення юнакiв до змiнення в рiвнi їх мiжособистiсних
вiдносин. Так, 45,5% студентiв наголосили, що вони витрачають час на
спiлкування з одногрупниками так само, як i пiд час очного навчання;
31,8% юнакiв зазначили, що взаємодiють з одногрупниками менше, нiж
ранiше; 13,6% вказали, що спiлкуються зовсiм мало; 9,1% акцентували,
що взагалi не мають бажання пiдтримувати мiжособистiснi взаємини;
31,8% студентiв цiлком задовольняє iзоляцiя вiд соцiуму. Показовим
вважаємо й те, що 31,8% юнакiв взагалi не могли дати точної вiдповiдi
стосовно цього факту. Аналiзуючи вiдповiдi респондентiв на запитання
анкети, можемо припустити, що зменшення бажання спiлкуватися
спровоковане страхами та карантинним стресом, який змушує людину
усамiтнитися, замкнутися в собi для переосмислення власного життя.
Попри це, 36,4% студентiв зазначили, що вони вiдчувають тактильний
голод, їм не вистачає контактiв iз друзями. Слiд зауважити, що в
людей, якi вiдчувають цей стан, пiдвищується рiвень тривожностi та
прояви депресiї.
Висновки. Пiдсумовуючи теоретико-емпiричне дослiдження,
констатуємо, що карантиннi обмеження в умовах пандемiї однозначно
вплинули на рiвень мiжособистiсної взаємодiї юнацької аудиторiї
студентiв, що проявилося у зменшеннi соцiальної контактностi,
а вiдповiдно — i комунiкативної компетентностi. Нами доведено
важливiсть органiзацiї групової взаємодiї для студентської молодi.
Зокрема, такi можливостi забезпечує формат проведення вiдеоконференцiй за допомогою програми ZOOM.
Отже, перспективу подальшого дослiдження вбачаємо в
напрацюваннi вiдповiдного iнструментарiю та рекомендацiй щодо
оптимiзацiї продуктивного спiлкування та мiжособистiсних вiдносин в
умовах обмежених контактiв студентської молодi.
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Dribas S. A., Rymsha A. V.
The influence of СOVID-19
interpersonal of youth

pandemic

on

the

level

of

Abstract. This article highlights the definition of interpersonal
relationships, their functions and influence on the activity of a personality.
The role of communication and its importance are formulated, the
problem of interpersonal relationships among youth is disclosed, the
issue of relationships within student groups in particular. With regard
to the current everyday-life difficulties, the main goal of this article is to
research СOVID-19 pandemic’s influence on the level of interpersonal
relationships among students before quarantine restrictions and after.
Therefore, the empirical research among the students was held by the
means of questionnaire. This article presents and analyses the results
of the experiment connected to the understanding of the СOVID-19
pandemic’s influence on the level of interpersonal relationships of youth.
Key words: pandemic, СOVID-19, distance learning,
communication, interpersonal relations, student group, young
men.
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