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З безпрецедентними карантинними заходами, прийнятими біль-
шістю країн навесні 2020 року з метою недопущення поширення не-
безпечного вірусного захворювання COVID-19, людство стикається 
вперше. Не дивлячись на те, що обмежувальні заходи, що були покли-
кані захистити людей від пандемії, та необхідність вимушеної соціаль-
ної ізоляції, частиною населення сприймається вкрай негативно, як 
психологічне і фізичне насильство. 

Регулярні повідомлення про стрімке поширення нового вірусу по 
всій землі і зведення про зростання числа заражених і померлих від 
смертельно небезпечного захворювання людей в різних країнах, пе-
ремішувалися з неповною, неправильно трактованою, спотвореною, 
неправдивою або ж відверто фейковою інформацією, що поширюєть-
ся в інтернет-просторі, особливо в соціальних мережах, блогах і відео-
хостингах. 

Інформаційний хаос неминуче веде до інформаційного переван-
таження. Смислові лакуни, які при цьому виникають, призводять до 
того, що люди починають все домислювати і шукати підтвердження 
власної правоти в інформаційному просторі. 

Існує Феномен Баадера-Майнхофа або так звана ілюзія частотнос-
ті, коли інформація, що була недавно отримана, яка з'являється через 
нетривалий час в медіапросторі, сприймається як така, що повторю-
ється неймовірно часто. 

Ілюзія частотності виникає внаслідок двох когнітивних спотво-
рень: селективної уваги та схильності до підтвердження своєї точки 
зору. При селективнії увазі інформація, у більшості випадків, підби-
рається вибірково, інтерпретується упереджено і міцно фіксується в 
пам'яті. Схильність до підтвердження власної точки зору призводить 
до того, що людина віддає перевагу тільки тієї інформації, яка підт-
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верджує його правоту. При цьому істинність і правдивість отриманої 
інформації не враховуються і вона не піддається критичному осмис-
ленню. 

У період карантину в соціальних мережах було популярно прове-
дення опитувань серед читачів про "реальний" рівень поширеності 
COVID-19, яке нібито доводить, що пандемії не існує. При цьому дово-
ди деяких читачів про те, що серед їхніх родичів і знайомих є не тільки 
хворі на коронавірус і шпиталізовані у важкому стані люди, а й помер-
лі, "дослідниками" відкидалися як неправдиві або не істотні. 

Деякі автори шукають відповідь на питання про те, кому вигідне 
тривале обмеження свободи громадян? Спроби переконати читачів у 
своїй правоті за допомогою підміни тез або ж використання у якості 
доказів доводів, вірних частково або за певних умов, а також застосу-
вання помилкових чи свідомо помилкових доводів, призводить до 
психологічного індукування, емоційного дисбалансу, нагнітання ін-
формаційної істерії і дестабілізації психічної стійкості суспільства. 

Так само в мережі інтернет популярні зіставлення рівнів захворю-
ваності та смертності від COVID-19 зі СНІДом, туберкульозом або гри-
пом. При цьому не враховується те, що коронавірус SARS-CoV-2 є дуже 
контагіозним, вірулентним і має більш тривалий у порівнянні зі зви-
чайним грипом, інкубаційний період, більш тривалу латентну фазу і 
здатний передаватися носіями, які не виявляють ознак захворювання, 
через що має великий потенціал поширення. Внаслідок цих особливо-
стей, одномоментне зараження великого числа людей, що вимагають 
шпиталізації, призводить до надмірного навантаження на медичні лі-
кувальні установи. З цієї причини, надання допомоги всім хворим, які 
потребують штучної вентиляції легенів і екстракорпоральної мем-
бранної оксигенації, може виявитися неможливим. В цьому і полягає 
основна небезпека нового типу коронавірусу. 

Багато публікацій у соціальних мережах, блогах та інших інфор-
маційних ресурсах, присвячені аналізу причин виникнення COVID-19, 
обґрунтованості оголошенням ВООЗ пандемії та доцільності введення 
державами карантинних заходів. 

Пандемія коронавірусу і пов'язані з нею карантинні заходи пред-
ставляються деякими прихильниками змов спланованою спецопера-
цією правлячих еліт для скорочення населення Землі. Коронавірусу 
відводять роль відволікання уваги громадськості від більш серйозних 
подій загальнодержавного масштабу. COVID-19 розглядають і в якості 
спеціально розробленої біологічної зброї для зовнішньополітичної та 
економічної війни між Китаєм і США та представляють зручним при-
водом активного переділу нафтових ринків в економічній війні між 
Саудівською Аравією, США і Росією. 

У період карантину особливої популярності набули глобальні тео-
рії змови про світовий уряд, який намагається за допомогою соціаль-
ної ізоляції і подальшої мікрочіпізації при вакцинації, насадити суспі-
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льству новий світовий порядок, щоб здійснювати цифровий контроль 
над людством. 31 березня 2020 року в Лос-Анджелесі зійшов з рейок 
потяг. 44-річний машиніст Едуард Морено зізнався, що навмисне ро-
зігнав тепловоз, щоб протаранити плавучий військовий шпиталь, 
який прибув в порт для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом. 
На думку машиніста, судно прибуло не для лікування хворих, а з ме-
тою захоплення влади [14]. 

Для того, щоб помилкова інформація поширилася, необхідно ви-
кликати у слухача емоційну реакцію. Коли людина відчуває сильні 
емоції, у неї відключається критичне мислення, і вона стає доступною 
для психологічних маніпуляцій. З цією метою використовують гучні 
висловлювання і заклики, апелюють до загальнолюдських цінностей, 
моральних принципів, задають риторичні питання, відповіді на які 
настільки однозначні, що навіть не вимагають підтвердження. 

Нерідко, перш ніж дати неправдиву інформацію, автори публіка-
цій звинувачують охорону здоров'я і владу в бездіяльності і замовчу-
ванні про реальний критичний стан справ у країні. 

При інформаційному вкиданні упор робиться на шаблони і стере-
отипи уявлень про світ ("Влада каже, що все під контролем? Брешуть, 
значить все ще жахливіше, ніж ми думаємо!", "Оголосили карантин? 
Це вони, хочуть замкнути людей в будинках, щоб народ не міг протес-
тувати проти свавілля влади!"). 

Зазвичай фейки поширюються не знеособлено, а від якоїсь досто-
вірної особи, яка нібито працює в лікарні, в діагностичній лабораторії, 
в Міністерстві охорони здоров'я і саме тому знає реальний стан речей. 
Така подача інформації викликає у слухача інтерес, емоції і довіру. 

Наприклад, якщо інформація містить згадки про дуже достовірні 
джерела, які не називаються, це фейк. Іноді текст рясніє у якості підт-
верджень джерелами новин, посиланнями на ресурси іноземними мо-
вами, які при перевірці не містять інформації, що згадувалась. Так са-
мо можуть називатися лабораторії, клініки, інститути, яких насправді 
не існуює або ж вони реальні, але не мають до поширюваної інформа-
ції ніякого відношення. 

Активні прохання про репости і заклики обов'язково поділитися з 
якомога більшою кількістю людей запропонованою інформацією, теж 
повинні насторожувати. Фейкова інформація зазвичай несе певний 
ступінь недомовленості і невирішеності, щоб людина захотіла приєд-
нати свої зусилля для її завершення. Наприклад, слідуючи заклику, 
хоча б максимально поширити новину. Основною метою таких пос-
лань є не попередження про небезпеку, а нагнітання паніки з метою 
хайпу. Однак не варто забувати, що поширюючи в мережі фейкову ін-
формацію, користувачі виступають в ролі знаряддя в руках тих, для 
кого інформаційна війна не припиняється навіть під час пандемії. 

Добре відомо, що вірусна новина охоплює більшу аудиторію, ніж 
її спростування, тому фейкові новини поширюються дуже швидко. 



Актуальні проблеми психології…, том 9, випуск 13 

52 

Неправильне трактування відомостей, що існують, емоційне пе-
ребільшення ситуації, домислювання інформаційних лакун, форму-
ють панічні й нігілістські настрої в суспільстві та сприяють поширен-
ню фейків про повну безпеку коронавирусу, абсурдності дотримання 
правил гігієни, невиправданості, марності й навіть злочинності при-
йнятих державою карантинних заходів, що є небажаним і небезпеч-
ним, оскільки в умовах пандемії може призвести до росту захворюва-
ності і збільшенню рівня смертності серед населення. 

Інтернет-простір є відкритим, тому будь-яка складна ситуація в 
державі є привабливою для зацікавлених сил, які використовують ме-
тодику інформаційних вкидань для дестабілізації ситуації в країні і 
зниження психологічної стійкості в соціумі. 

Найбільш легко цього досягти в країнах, населення яких не дові-
ряє уряду, фахівцям та не має єдиних авторитетних лідерів, що фор-
мують громадську думку. 

Саме тому боротьба з неправдивою та відверто фейковою інфор-
мацією в умовах нестабільної соціальної, економічної та політичної 
ситуації має першорядне значення. 

З одного боку, карантин посилив проблеми, що раніше існували в 
суспільстві, з іншого боку спровокував виникнення нових проблем, які 
матимуть довгострокові наслідки. 

Надмірно емоційне сприйняття інформації про коронавірус, її не-
долік або надлишок сприяють підвищенню тривоги, появи страху й 
паніки, а включення таких захисних механізмів психіки, як запере-
чення, уникнення і витіснення – веде до ігнорування небезпеки захво-
рювання, аж до розвитку анозогнозічної поведінки. Навіть після діаг-
ностичного підтвердження у деяких хворих COVID-19 вони заперечу-
ють наявність у себе коронавірусної інфекції. 

У тривожних, недовірливих людей страх заразитися може потен-
ціювати розвиток неврозів, нав'язливих станів, страхів, фобічних роз-
ладів, іпохондрії, панічних та депресивних станів. 

Для весняного періоду характерне загострення сезонних захворю-
вань. Відсутність можливості хворих проходити необхідну діагностику 
і своєчасне лікування, особливо в умовах стаціонару, веде до зростан-
ня захворюваності серед населення, загострення хронічних хвороб і 
хроніфікації проблем зі здоров'ям, що вже існують, в тому числі і пси-
хічних. Саме тому, із закінченням карантину зросте потреба у високо-
кваліфікованих профільних фахівцях – лікарях різних спеціальностей, 
психіатрах, медичних психологах та психотерапевтах. 

Необхідність постійно перебувати з обмеженим числом людей в 
ізольованому просторі спровокувало сплеск домашнього насильства. 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, висловив заклопота-
ність тим, що в ряді країн з введенням карантину кількість звернень 
жінок до служб підтримки зросла вдвічі. Він підкреслив, що ми стаємо 
свідками жахливого глобального спалаху насильства в сім'ях. З почат-
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ком карантину у Великобританії, Іспанії та Чорногорії кількість фактів 
домашнього насильства зросла на 20%, у державі Кіпр на 30%, у 
Франції – на 32%, у Бразилії – на 50%, а в Китаї відсоток домашнього 
насильства в провінції Хубей склав 300% [16]. 

Парадоксальним є те, що ряд абьюзерів, що були вимушені сидіти 
на карантині в обмеженому просторі, відчули себе в ролі своєрідних 
жертв. Залишившись в замкнутому просторі з членами сім'ї, яким ні-
куди дітися через заборону виходити на вулицю, аб'юзери зганяють 
агресію на близьких людях. При цьому насильство для агресора є єди-
ним способом розрядки, оскільки інші варіанти розрядки через кара-
нтин недоступні. 

Широкий резонанс в Італії отримала смерть 27-річної Лорени Ка-
ранту, яка навчалася на лікаря і проходила практику в Сицилійській 
клініці, де лікували хворих на COVID-19. 28-річний Антоніо де Паче, з 
яким була заручена Лорена, працював у тій же клініці медбратом. За-
підозривши Лорену в тому, що вона його заразила коронавірусом, Ан-
тоніо задушив дівчину, після чого спробував вчинити самогубство [15]. 

Особливістю життя в умовах тривалого карантину є те, що наси-
льство може не тільки посилюватися, а й відбуватися в сім'ях, де його 
раніше не спостерігалося. Багато людей втратили роботу і залишилися 
без засобів до існування, мають житлові проблеми, кредити, що спри-
яє втраті емоційного контролю і потенціює розвиток агресії. За слова-
ми директора департаменту національних гарячих ліній Ла Страда, 
Олени Кривуляк, серед українців кількість звернень на гарячу лінію з 
приводу домашнього насильства з введенням карантину, зросла більш 
ніж на 40% [10]. 

Прагнення згладити негативні емоції через почуття самотності, 
нудьги, спроба знизити тривогу і позбутися негативних думок призво-
дить до вживання алкоголю і психоактивних речовин, які є каталіза-
торами в розвитку агресивної поведінки і в подальшому можуть приз-
вести до формування адикцій. 

Через зміну звичного способу життя внаслідок вимушеної соціа-
льної ізоляції, люди більше часу стали проводити в інтернеті. Для ба-
гатьох людей цей спосіб комунікації та відпочинку став превалюючим, 
через що зросла небезпека розвитку поведінкових залежностей: га-
джет адикції, інтернет-адикції, комунікативної адикції, кібероніоманії, 
кіберкомпульсивного шопінгу, а також харчової залежності [2]. 

Тривала соціальна ізоляція, інформаційний стрес самотність, 
втрата роботи, фінансові проблеми, банкрутство, домашнє насильство, 
боязнь захворіти і заразити близьких людей, сприяють розвитку ауто-
агресивної поведінки. В умовах пандемії зустрічаються самогубства 
внаслідок встановлення діагнозу COVID-19 [3]. 

У Європі і США регулярно з'являються повідомлення про суїциди, 
що здійснюються лікарями та медсестрами. 
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В італійській провінції Ломбардія у місті Монца 34-річна Даніела 
Трецці, яка працювала медичною сестрою у відділенні інтенсивної те-
рапії лікарні Сан Джерардо, наклала на себе руки після того, як у неї 
діагностували COVID-19. Страх, що вона могла заразити інших, став 
причиною суїциду [6]. 

У США в Нью-Йорку 49-річна лікар Лорна Брін, що очолювала 
департамент швидкої допомоги в клініці Манхеттена здійснила само-
губство. Після того, як вона отримала позитивні результати тесту на 
Covid-19, Лорна була відправлена на самоізоляцію, але психологічне 
виснаження на роботі та вірусна хвороба стали причиною прийняття 
нею суїцидального рішення [12]. 

Ряд медичних працівників різних спеціалізацій, що залучаються 
для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, психологічно не гото-
ві до зіткнення з великою кількістю смертей, які набувають в умовах 
високої контагіозності COVID-19 особливої специфічності. У пацієнтів, 
які вмирають на самоті, немає можливості попрощатися з близькими. 
Єдиними, хто знаходиться поруч тими, що вмирають, є медпрацівни-
ки. Багато лікарів та медичних сестер не мають повноцінного відпо-
чинку, оскільки відмовляються йти додому, вважаючи за краще ціло-
добово перебувати в лікарні, щоб виключити зараження членів своєї 
сім'ї смертельно небезпечною вірусною інфекцією. 

30 Квітня МОЗ України заявив про критичний рівень захворюва-
ності серед лікарів. Від 10 406 українців, у яких був діагностований 
COVID-19, 1976 осіб склали медпрацівники. Це 20% від загального чи-
сла хворих [13]. Фактично кожний п'ятий, інфікований COVID-19 є ме-
дик! [11]. Слід підкреслити, що на думку ВООЗ, рівень захворюваності 
серед медиків в 10% вже вважається тривожним. 

Багато хто дивується, чому тисячі медпрацівників по всьому світу 
заражаються вірусом, а число померлих лікарів і медсестер неухильно 
зростає та проводять паралелі з персоналом супермаркетів і представ-
никами правопорядку, що використовуючи найелементарніші засоби 
індивідуального захисту, щодня контактують з великою кількістю лю-
дей, і при цьому не заражаються так інтенсивно, як медики. Пояснен-
ня цього феномену є. 

Згідно зі статистикою, лікарі і медсестри хворіють на COVID-19 
частіше ніж звичайні люди, незалежно від віку. При цьому захворю-
вання у них протікає в більш складній формі. Це пов'язано з низкою 
причин: в першу чергу – нестачею якісних, а часом і елементарних за-
собів індивідуального захисту. Ця проблема існує не тільки в Україні, а 
й у всьому світі. Також важливою складовою є надмірне навантаження 
на імунну систему медперсоналу через високу концентрацію вірусу в 
умовах діагностичних лабораторій й, особливо стаціонарів, де зосере-
джена велика кількість важких хворих. 

Від концентрації вірусу в організмі та індивідуальній здатності 
імунної системи до боротьби з патогеном, залежить ступінь тяжкості 
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захворювання. Через безпосередню близькість до інфікованих пацієн-
тів, медичні працівники схильні не до простого зараження, а отри-
мання вірусу у вкрай великих дозах. Істотним є також те, що чітке від-
межування чистої і брудної зон можливе тільки в умовах профільних 
інфекційних відділень, а не в переобладнаних стаціонарах звичайних 
лікарень, які не мають призначення для лікування пацієнтів, зараже-
них смертельно небезпечними вірусними інфекціями. Слід пам'ятати, 
що посилений режим роботи медичного персоналу по 12 годин на до-
бу призводить до перевтоми, зниження імунітету, ослаблення самоко-
нтролю, порушенню концентрації уваги, через що ймовірність поми-
лок у забезпеченні власної безпеки різко зростає. Це є так само важ-
ливим фактором підвищеного рівня захворюваності серед медпраців-
ників [4]. 

12 травня 2020 року голова технічної групи підрозділу надзви-
чайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 
Марія Ван Керкхове повідомила про те, що, на думку ВООЗ є причи-
ною того, що в різних країнах число медпрацівників, які заразилися, 
перевищує 10% від загальної кількості хворих на COVID-19. В опублі-
кованих дослідженнях серед основних факторів високої захворювано-
сті медиків, називаються: відсутність або нестача індивідуальних засо-
бів медичного захисту, тривалість часу роботи з хворими і недостатньо 
суворі заходи дезінфекції [5]. 

Вважаю, надалі ми будемо спостерігати розвиток ПТСР та аутоаг-
ресії у медичного персоналу, який піддається найвищому фізичному і 
психічному навантаженню в період пандемії COVID-19. 

Ще одна проблема, з якою доведеться зіткнутися після закінчення 
карантину – це зростання рівня злочинності. Глава МВС Арсен Аваков 
на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 4 травня повідомив, що 
в Україні у період карантину кількість злочинів істотно зменшилася: 
умисні вбивства скоротилися на 36%, тяжкі тілесні ушкодження – на 
68%, число розбоїв знизилося на 30%; грабежів – на 50%, а крадіжок – 
на 41% [8]. У період жорсткого карантину злочинність в Україні зни-
зилася на 30%, при цьому кількість кіберзлочинів зросла на 15% [8]. А 
от у сусідній Росії за три місяці кількість злочинів з використанням IT-
технологій зросла, у порівняні з минулорічним періодом, на 84% [7]. 

Під час дії карантину більшість людей цілодобово перебуває вдо-
ма, через що багато видів злочинів пішли на спад, проте зниження за-
гального життєвого рівня населення, зростання безробіття, а також 
загострення матеріальних та побутових проблем, після виходу з кара-
нтину, неминуче призведуть до сплеску злочинності [1]. 

Ми можемо тільки припускати, які наслідки спричинить тривала 
соціальна, рухова, емоційна та сенсорна депривації у переважної бі-
льшості населення при інформаційному перевантаженні і наявності 
висококонтагіозного смертельно небезпечного вірусу. Проте пандемії 
в менших масштабах зустрічалися і раніше. Це атипова пневмонія або 
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SARS в 2002-2003 рр., яка зачепила 29 країн. Близькосхідний респіра-
торний синдром – MERS в 2013-2015 рр., випадки якого були зафіксо-
вані в 23 країнах, а також геморагічна лихоманка Ебола, спалахи епі-
демії якої спостерігалися в державах Центральної та Західної Африки 
протягом 2014-2015 рр. Наведені факти свідчить про те, що людство 
має певний досвід в організації обмежувальних заходів для населення 
з метою запобігання поширенню вірусних захворювань і виходу з ка-
рантину. 

У журналі The Lancet в кінці лютого була опублікована стаття, 
присвячена психологічному впливу карантину. Британські вчені 
Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, 
Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin, проаналізували бі-
льше 3 тисяч наукових статей, присвячених проблемі ізоляції при епі-
деміях та пандеміях і описали наслідки карантину для психічного здо-
ров'я людини. Отримані дані показують, що після закінчення каран-
тину протягом тривалого часу: 54% людей відчували тривогу, коли на-
вколо кашляли або чхали; 26% – продовжували уникати людних і за-
критих місць, а також великих скупчень людей; 21% протягом бага-
тьох місяців після карантину уникали будь-яких публічних місць і ко-
нтактів. Багато негативних наслідків карантину спостерігалися протя-
гом багатьох місяців і навіть років [17]. 

Так, після епідемії Сарс у 2003 році лікарі протягом трьох років 
зловживали алкоголем і мали інші залежності. У Китаї серед медич-
них працівників, які працювали з хворими, зараженими на COVID-19, 
реєструється зростання депресивних станів [17]. Це ще раз доводить, 
що наслідки карантину будуть не тільки економічними і соціальними, 
а й психологічними. 

Необхідно враховувати те, що психіка людини сприймає приму-
сове обмеження свободи вкрай негативно. Саме тому найголовнішим є 
цілеспрямоване ведення просвітницької роботи, щодо роз'яснення на-
селенню необхідності карантинних заходів заради збереження їх жит-
тя і здоров'я. 

При особистому виборі, існування в умовах вимушених обмежень 
не несе того стресового навантаження, з яким зіткнулася частина на-
селення при введенні жорстких карантинних заходів, тому переко-
нання в добровільній самоізоляції буде сприйматися людьми більш 
адекватно і дозволить знизити рівень психологічної напруги і опору 
тимчасовим обмеженням. 

Серйозну увагу слід приділити своєчасному, грамотному інфор-
муванню людей про ситуації, що пов'язані з пандемією. Оперативна 
комунікація влади та служб охорони здоров'я з населенням дозволить 
уникнути невизначеності та інформаційного хаосу, в якому широко 
тиражуються неправдиві дані і фейкові новини, що призводить до ін-
формаційного перевантаження й психологічної дестабілізації суспіль-
ства. 



Бугайова Н.М. 

57 

Необхідна соціальна, економічна та психологічна підтримка різ-
них категорій населення в умовах карантину, щоб мінімізувати його 
негативні наслідки, що обумовлені соціальною дестабілізацією і еко-
номічною кризою. 

Час карантину бажано скоротити до виправданого мінімуму, оскі-
льки ступінь соціальних та економічних втрат знаходиться в прямій 
залежності від тривалості соціальної ізоляції населення. 
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В статье рассматривается влияние дезинформации и чрезмерных информа-
ционных нагрузок на психику человека. Анализируются социально-
экономические последствия влияния карантина на различные сферы жизни и 
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