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Abstract
The aim of the study was to search for anxiety markers of Carpathian student youth
aged 17–18 in written texts about vaccination against COVID-19. Research methods were
observation, survey, testing, experiment; theoretical methods were hypothetical-deductive
method, analysis, synthesis, generalization, abstraction and classification. The research
procedure (methodology) included testing to determine the type of temperament and degree
of anxiety, as well as recording the frequency of use by subjects in the experimental and
control groups of the use of tokens / morphemes of negative semantics related to the
semantics of “anxiety”. Conclusion: expressed anxiety and moderate anxiety were
characterized in melancholic and phlegmatic subjects, which was explained by the highfrequency use in written texts of tokens / morphemes with negative semantics “not (not-)”
and “fear (sh-)”, “against” and “no (no-)”.
Key words: young people aged 17–18(19), anxiety marking, texts on vaccination,
COVID-19.

Вступ
Introduction
Проблема, яку було обрано для дослідження, полягає в тому, що сьогодні
невідомо, який рівень тривожності фіксується в молодих людей віком 17–18(19)
років. Тривожність потенційних відвідувачів пунктів вакцинації заважає молодим
людям заданого віку (та їхнім батькам) приймати правильне рішення щодо вакцинації
від вірусу COVID-19. За нашими попередніми пілотними суб’єктивними
спостереженнями молодь демонструє високий рівень тривожності, що зумовлено як
поодинокими летальними випадками після вакцинації, про які повідомляють засоби
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масової інформації, так і повідомленнями про нетривалий термін збереження
імунітету від вакцинації. Рівень тривожності молодих людей підвищується від
побутових «розмов на кухні», які постійно відбуваються серед батьків, про негативні
наслідки стану здоров’я вакцинованих знайомих.
Гіпотеза.
Спираючись на аналіз творчих текстів студентів першого курсу, які навчаються
за спеціальністю «журналістика», ми висунули передбачення про те, що в текстах
творчих робіт молоді 17–18 років, яка проживає в Прикарпатті (частина ІваноФранківської, частина Львівської та частина Чернівецької областей) і навчається в
одному з університетів м. Івано-Франківськ, фіксується певний рівень тривожності,
який заважає їм прийняти правильне рішення щодо власної вакцинації та вакцинації
близьких для них людей.
Метою дослідження було обрано пошук маркерів тривожності прикарпатської
студентської молоді 17–18 років у письмових текстах про вакцинацію від COVID-19.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для дослідження було обрано емпіричні методи спостереження, опитування,
тестування, експеримент; теоретичними методами стали гіпотетико-дедуктивний
метод, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування й класифікація.
Методика дослідження.
Із метою перевірки істинності висунутої гіпотези й для досягнення поставленої
мети було запропоновано сімдесяти молодим людям віком від 17 до 18 років –
студентам першого курсу спеціальності «журналістика» 2021–2022 навчального року
таку дослідницьку процедуру.
(1). Відповісти на запитання он-лайн тесту (опитувальника) на визначення типу
темпераменту (за методикою Г. Айзенка, С. Айзенк й М. Перкова) (Тест на
визначення типу темпераменту, 2021). Отримати результат, натиснувши на
прямокутник «Дізнатися свій тип», що подано після питання 57. Запам’ятати тип
свого темпераменту й зберегти в окремому файлі запис про нього (або «холерик», або
«сангвінік», або «флегматик», або «меланхолік») .
(2). Заповнити он-лайн бланк скринінгової психологічної методики для ранньої
діагностики тривожних станів (Шкала тривоги Бека, 2021). Після фіксації відповіді на
останнє (21-е) запитання натиснути на прямокутник із записом «Обробити».
З’явиться відповідь. Скопіювати запис і запам’ятати його (зберегти в тому файлі, у
якому раніше було збережено запис про тип темпераменту, див. п. 1).
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(3). Написати текст у журналістському жанрі есе; про жанр «есе в
журналістиці» студентам було запропоновано дізнатися із словника (Словник
молодого журналіста. Есей (есе), 2021). Текст есе повинен мати обсяг 2–2,5 тис знаків
із пробілами на тему «Вакцинація від вірусу COVID-19 у моєму житті».
(4). Перед написанням тексту есе в електронному вигляді розмістити
(перенести і «вставити») зверху праворуч заздалегідь збережені записи про тип
темпераменту (див. п. 1) і про результат шкали тривоги Бека (див. п. 2). Після цього
записати назву есе (див. п. 3) і написати текст.
(5). Для порівняння даних, що були отримані від сімдесяти досліджуваних
(експериментальна група – ЕГ), іншим тридцяти п’яти досліджуваним віком 18–19
років (контрольна група – КГ) було запропоновано здійснити письмову фіксацію
тексту відеоінтерв’ю на тему «Інтерв’ю з представником цікавої професії».
(6). Із 35-ти текстів досліджуваних контрольної групи методом випадкових
чисел було відібрано 15 текстів для подальшого аналізу.
(7). Отримані результати досліджуваних експериментальної і контрольної груп
було зведено в порівняльні таблиці й діаграми.
(8). Критеріями аналізу отриманих даних були такі показники: ступінь
вираження тривоги (за шкалою Бека), вид темпераменту (за методикою Г. Айзенка,
С. Айзенк й М. Перкова), кількість лексем негативної семантики (тривога, жах,
страх(ш-), занепокоєння, невизначеність, проти, не(не-), ні(ні-).
Результати
Results
Аналіз отриманих даних дозволив зафіксувати такі тенденції й особливості
реакцій досліджуваних.
(1). Серед досліджуваних ЕГ найбільшою (28.5%) виявилася доля сангвініків.
Меншим (25.7%) показником стала підгрупа меланхоліків і ще меншою (21.4%) –
група холериків. Найменший (11.4%) показник було зафіксовано в підгрупі
флегматиків.
(2). Розподіл показників за шкалою тривоги Бека дозволив зафіксувати домінування
(42.8%) досліджуваних з ознаками легкої тривоги, по 20% декларували учасники, стан
яких було визначено за згаданою шкалою як мінімально виражена тривога й помірна
тривога. 17.1% із числа досліджуваних ЕГ мали ознаки вираженої тривоги.
(3). Порівняння показників досліджуваних ЕГ і КГ дозволив прорахувати таку
кратність: вживання лексеми «тривога» удвічі була вищою в текстах ЕГ, утричі –
лексема «ні» і морфема «ні-» у текстах ЕГ, у тринадцять разів частіше вживали
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лексему «проти» досліджувані ЕГ, у тридцять сім разів більше зустрічалася лексема
«страх(ш-)» у досліджуваних ЕГ.
Висновки
Conclusions
Зафіксовані тенденції й особливості реакцій досліджуваних дозволили
сформулювати такі висновки.
(1). Виражена тривога й помірна тривога характеризувалася у досліджуванихмеланхоліків і флегматиків, що експлікувалося у високочастотному вживанні в
письмових текстах лексем/морфем із негативною семантикою «не(не-)» і «страх(ш-)»,
«проти» і «ні(ні-)».
(2). Оскільки зібрані дані знаходяться в процесі поступової детальної обробки
надалі заплановано проаналізувати кореляцію показників (а) частотності вживання
синтаксичних структур, типом темпераменту й ступенем тривожності досліджуваних;
(б) частотності фрагментів тексту, у яких фіксуються агресивна фантазія,
подразливість, погрози, образи й частотності вживання негативних лексем в текстах
досліджуваних; (в) частотністю негативних лексем, певних синтаксичних структур і
кількість фрагментів тексту, у яких фіксуються прояви підсвідомих бажань (умінні
К. Хорні), а саме: потреба у схваленні й любові до себе; потреба в підтримці з боку
сильних за характером людей; прагнення лідерства, домінування, суспільного
визнання; прагнення залишатися непомітним й обмежити свою активність у
суспільстві.
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