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Актуальність. Організація роботи по збереженню психічного здоров'я 

психологів і педагогів є одним з найбільш актуальних завдань сучасної системи 

освіти, а проблема емоційної саморегуляції - однією з найважливіших    

психолого-педагогічних проблем, важливих для особистісного та професійного 

розвитку сучасного педагога. 

Мета: інформування про професійні стреси, синдром професійного 

вигорання та можливості усунення його впливу. Підвищення ефективності роботи 

психологів і педагогів через побудову системи профілактики емоційного 

вигорання. 

 Постановка проблеми. Професія педагога відноситься до розряду 

стресогенних (як і ряд інших професій, які відносяться до системи «людина-

людина»: лікарі, юристи, вихователі, соціальні працівники, психологи, менеджери 

тощо), що вимагає  більших  резервів самовладання й навичок саморегуляції.  

У зв’язку з цим, сьогодні з’явився такий термін як «синдром професійного 

вигорання», що є наслідком некерованого стресу, викликаного міжособистісним 

спілкуванням в професійній діяльності. Професія педагога чи психолога є досить 

творчою та відповідальною роботою, яка потребує: 1) вміння ефективно 

взаємодіяти як з вихованцями, так і з їхніми батьками, колегами по роботі, 

адміністрацією; 2) приймати правильні та ефективні рішення в різних ситуаціях; 

3) постійного підвищення професійного рівня; 4) самовдосконалення;                   

5) залучення до інноваційних технологій; 6) самоосвіти. Крім того не секрет, що із 

збільшенням стажу роботи у педагогів знижуються показники як фізичного, так і 

психічного здоров’я, тому мало хто з викладачів можуть витримати подібні 

навантаження [6].  
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За загальним визнанням спеціалістів педагогічна діяльність – це один з видів 

професійної діяльності, який найбільше деформує особистість людини. 

Професійні деформації порушують цілісність особистості, знижують її 

адаптивність, стійкість, негативно позначаються на продуктивності діяльності та 

якості життя в цілому [2]. 

Недостатній рівень психологічної культури та навичок  саморегуляції  

роблять педагога в стресових ситуаціях жертвою.  Страждають діти, потрапляючи 

у невротичне середовище перебування, педагог теж розплачується за все 

соматичними й нервово-психічними хворобами. Більшість педагогів, які на 

певному етапі професійної діяльності відчувають на собі не тільки професійну 

втому, а й всі риси синдрому психологічного вигорання, не розуміють, що з ними 

відбувається та не володіють інструментами уникнення синдрому або 

позбавлення від його наслідків. 

Отже, синдром професійного (емоційного) вигорання – серйозна недуга, вона 

загрожує фахівцям усіх галузей, однак чи не найбільше потерпають від неї 

педагоги; це довготривалий, складний психофізіологічний процес, який містить в 

собі емоційне, розумове і фізичне виснаження з причини тривалого емоційного 

навантаження.  

Проблема синдрому професійного вигорання вивчалася та знайшла своє 

відображення у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячених змісту та 

структурі    цього  синдрому (Х.М.Алієв, М. Буриш, А.Видай, М. Гінзбург,          

С.Гремлінг, Дж.Грінберг,  Ф.Джонс, М.А.Дмитрієв, Л.М.Карамушка,                

Л.О.Китаєв-Смик, Г.В.Ложкін, М.П.Лейтер, С.Д.Максименко, Л.Малець,          

В.В.Ніконов, Г.С.Никіфоров, В.Є.Орел, М.Л.Смульсон, В.М.Снєтков,                

Т.В.Форманюк, Х.Дж.Фрейденбергер, У.Б.Шуфелі), а також методам його 

діагностики (В.В.Бойко, Н.Є.Водоп’янова, С.Джексон, К.Маслач, Т.І.Ронгинська,  

О.С.Старченкова та ін.). 

Професійне згорання – це синдром фізичного й емоційного виснаження, 

включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного відношення до роботи і 

втрату розуміння і співчуття стосовно іншої людини; це не втрата творчого 
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потенціалу, не реакція на нудьгу, а реакція виснаження, що виникає на тлі стресу, 

викликаного міжособистісним спілкуванням [9].  

Розкриваючи сутність синдрому «професійного вигорання» та його 

взаємозв’язок   з  професійним стресом, слід зазначити, що в найбільш загальному 

вигляді синдром «професійного вигорання» можна тлумачити як стресову 

реакцію, що виникає внаслідок довготривалих професійних стресів середньої 

інтенсивності. 

 Емоційне виснаження виражається у емоційному перенапружені, у відчутті 

спустошеності, вичерпаності емоційних ресурсів та відчуття втоми, що не минає 

після нічного сну. Після певного проміжку відпочинку (вихідні, відпустка) такі 

прояви зменшуються, проте після повернення в колишню робочу ситуацію 

поновлюються. Фахівець відчуває, що більше не може віддаватися роботі, як 

раніше.  

Якщо фахівець освіти реагує адаптивним, адекватним чином, він діє 

успішніше та ефективніше, підвищує свою функціональну активність та 

впевненість.  Натомість дезадаптивні  реакції  призводять до «професійного 

вигорання». Коли вимоги (внутрішні та зовнішні) постійно  переважають над  

ресурсами (внутрішніми та зовнішніми), у людини порушується стан рівноваги 

[10]. 

В.В.Бойко розробив класифікацію симптомів, що супроводжують різні 

компоненти «професійного вигорання»: [1]. 

1) Перший компонент – «напруження»  –  характеризується відчуттям 

емоційної виснаженості, втоми, викликаної власною професійною діяльністю. Це 

виявляється у таких симптомах, як: 

 Переживання психотравмуючих  обставин – людина сприймає умови 

роботи  та професійні міжособистісні стосунки як психотравмуючі. 

 Незадоволеність собою – незадоволеність власною професійною 

діяльністю і собою як професіоналом. 
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 «Загнаність у кут» - відчуття безвиході у даній ситуації, бажання 

змінити роботу чи професійну діяльність взагалі. 

 Тривога і депресія – розвиток тривожності у професійній діяльності, 

підвищення нервовості, депресивні настрої. 

2) Другий компонент – «резистенція» - характеризується надмірним 

емоційним виснаженням, що провокує виникнення та розвиток захисних реакцій, 

які роблять людину емоційно закритою, відстороненою, байдужою. На такому тлі 

будь-яке емоційне залучення до професійних справ та комунікацій викликає у 

педагога відчуття надмірної перевтоми. Це виявляється у таких симптомах, як:  

 Неадекватне вибіркове емоційне реагування – неконтрольований вплив 

настрою на професійні стосунки. 

 Емоційно-моральна дезорієнтація – розвиток байдужості у професійних 

стосунках. 

 Розширення сфери економії емоцій – емоційна замкненість, 

відчуження, бажання припинити будь-які комунікації. 

 Редукція професійних обов’язків. 

3) Третій компонент – «виснаження» - характеризується психофізичною 

перевтомою людини, спустошеністю, знецінення власних професійних досягнень, 

порушення професійних комунікацій, розвиток цинічного ставлення до тих, з ким 

доводиться спілкуватися з робочих питань, розвитком психомоторних порушень. 

Тут виявляються такі симптоми, як:  

 Емоційний дефіцит – розвиток емоційної не чуттєвості на тлі 

перевиснаження,  мінімізація емоційного внеску у роботу, автоматизм та 

спустошення людини при виконанні професійних обов’язків. 

 Емоційне відчуження – створення захисного бар’єру  у професійних 

комунікаціях.  

 Особисте відчуження (деперсоналізація) – порушення професійних 

стосунків, розвиток цинічного ставлення до тих, з ким доводиться спілкуватися  

при виконанні  професійних обов’язків, та до професійної діяльності взагалі.  
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 Психосоматичні та психовегетативні порушення  – погіршення 

фізичного самопочуття, розвиток таких психосоматичних порушень, як розлад 

сну, головний біль, проблеми з артеріальним тиском, шлункові розлади, 

загострення хронічних хвороб тощо.  

Отже, професійне вигорання особистості є результат хронічного 

професійного стресу. Ознаки професійного стресу наступні: 1) Відчувається 

внутрішня спустошеність. 2)  Втрачається почуття гумору, з’являється «чорний» 

гумор, цинізм. 3) Збільшення вживання психоактивних  речовин (кави, нікотину). 

4) Болі різної локалізації. 5) Зниження темпу роботи. 6) Ігнорування певних 

власних функціональних обов’язків. 7)  Надмірна стомлюваність. 8) Порушується 

сон. 9) Небажання йти на роботу. 10) Прагнення до самотності і зменшення 

контактів з колегами по роботі. 11) Розгубленість, безпорадність, байдужість.     

12) Серцево-судинні  захворювання, схильність до інфекцій, шлунково-кишкові 

розлади. 13) Часто проявляються такі руйнівні емоції як злість, провина, 

дратівливість,  образа. 14) Часті запізнення  або передчасні виходи з роботи. 15) 

Негативні емоції проявляються не тільки на роботі, але й вдома [2]. 

Які шляхи профілактики професійного вигорання? Що робити, якщо ви 

розумієте, що вигорання вже відбулося та досягло глибоких стадій?  

Подолання негативного впливу стресів можливе навіть при такій емоційно 

виснажливій роботі, як вчительська. Профілактика та мінімізація професійної 

деформації педагога потребує системного підходу на різних етапах діяльності 

вчителя. Найбільш доступним в якості профілактичних заходів є методи 

психологічної саморегуляції, під якими розуміється комплекс методів і 

навчальних програм, спрямованих на формування адекватних внутрішніх засобів 

діяльності людини по управлінню власним станом. 

Психологи рекомендують наступні шляхи попередження синдрому 

«професійного вигорання» педагогів [2, 3, 4, 5, 7, 8]:  

 Планування діяльності. Дезорганізація може призвести до стресу. Приділіть 

планам якийсь час, коли це буде можливо, і попрацюйте над ними доти, доки не 

закінчите. 
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 Нормування діяльності – визнайте і прийміть обмеження. Багато хто з нас 

ставить перед собою абсолютно недосяжні цілі. Ставте перед собою цілі, які 

зможете досягти.  

 Перемикання уваги – розважайтесь.  Знайдіть заняття, що було б 

захоплюючим і приємним (хоббі).  

 Позитивність – не критикуйте інших, учіться хвалити інших за ті речі, що 

Вам у них подобаються. Зосередьтеся на позитивних якостях оточуючих. 

 Терпіння – учіться терпіти і прощати. Нетерпимість до інших призведе до 

фрустрації і гніву. Спробуйте зрозуміти, що почувають інші люди, це допоможе 

вам прийняти їх. 

 Уникання нездорової конкуренції. У житті дуже багато ситуацій, коли не 

можливо уникнути конкуренції. Але занадто велике прагнення вигравати в 

багатьох галузях життя створює напруження і тривогу, робить людину 

агресивною. 

 Фізичні навантаження – регулярно робіть фізичні вправи. Краще виконувати 

ту програму, що приносить вам задоволення (валеогенний спосіб життя). 

 Оптимізуйте сон і харчування.  

 Розвивайте свої загальнонавчальні та інтелектуальні вміння.  

 Відкритість – розповідайте про свої неприємності. Знайдіть друга чи 

консультанта-психолога, з якими ви можете бути відверті. 

 Виділяйте найважливіші справи. Починайте з них, приділяйте їм кращий час 

і сили. Селектуйте та класифікуйте всі справи за важливістю та терміновістю 

(матриця Ейзенхауера — справи: важливі-термінові, важливі-нетермінові, 

неважливі-термінові тощо). 

 Контролюйте себе.    Частіше   ставте   собі   питання  на зразок: «Чим я 

зараз зайнятий?», «Навіщо я це роблю?», «Це дійсно необхідно зараз робити?». 

Рефлексія власної діяльності з аналізом і висновками  — надійний спосіб набути 

впевненості у своїх силах, а отже, і високої результативності.  
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 Робіть ретроспективний аналіз прожитого часу.  Оцінюйте продуктивність 

часу за трьома категоріями: раціонально, малораціонально, нераціонально.  

 Делегуйте повноваження і перекладайте обов'язки.  

 Працюйте у групі і з групою. Непотрібно боятися передавати частину роботи 

іншим членам групи. Переконайтеся, що всі виконавці розуміють завдання, 

знають строки і здатні відповідати за їхнє виконання. Приділяйте час інструктажу 

і навчанню персоналу.  

 Створіть   собі   позитивний  ТМ-імідж.  Оточуючі (колеги,   учні,   батьки і,  

звичайно, адміністрація) повинні знати, що ви цінуєте свій і чужий час і завжди 

домагаєтеся поставлених цілей.  

 Намагайтеся не перевтомлюватися. Виділяйте час не тільки для важливих 

справ, але й для відпочинку і роздумів. Обміркуйте свої недавні досягнення і 

впевніться, що ви почуваєте себе добре.  

 Безмедикаментозний метод розслаблення – медитація, йога, аутогенне 

тренування і прогресивна релаксація можуть бути вивчені за допомогою 

професійних психологів. 

 Заохочуйте себе. Виконавши яку-небудь справу (особливо важливу), виділіть 

час, щоб заохотити себе за роботу.  

 Живіть «тут і зараз». Пам'ятайте, що життя — це «мить між минулим і 

майбутнім». По можливості не відкладайте нічого «на потім». Живіть 

повноцінним, емоційним і насиченим життям. Відвідуйте спектаклі і концерти. 

Приймайте гостей і самі ходіть у гості. Умійте знаходити і цінувати маленькі 

радості, спілкування з друзями, сім'єю тощо. 

Важливо, щоб фахівці освіти навчилися регулювати свій емоційний стан, 

навчилися змінювати себе і своє ставлення до ситуації, намагались оптимістично 

дивитися на світ, турбуватися про своє психічне здоров’я. Додержуйтеся цих 

порад, і ваше життя стане більш цікавим, повноцінним і продуктивним. 

Висновки.  Ризик вигорання знижується, якщо педагог оцінює себе 

відповідно до соціально значущих критеріїв, норм, стандартів суспільства; не 

звинувачує себе за свої промахи і невдачі, власні недоліки; позитивно і з 
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гідністю ставиться до себе та інших; визнає власну привабливість; не пред'являє 

до себе підвищений рівень вимог. 

Отже, якщо у фахівця освіти сформовані цілі життя, він задоволений 

самореалізацією, позитивно ставиться до себе та сприймає себе як особистість, 

здатну долати невдачі і труднощі - тоді у нього менше виникає необхідність 

використання механізмів психологічного захисту у формі повного або 

часткового виключення емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи. Стійкість 

до сприйняття негативних емоцій, зниження внутрішніх переживань негативного 

характеру допомагають зберігати емоційну рівновагу і дозволяють протистояти 

емоційному вигоранню. 
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