
 



 Вперше термін «вигорання» або «burnout» був 

введений американським психіатром Гербертом 

Фрейденбергером «Herbert J. Freudenberger» в 1974 

році для характеристики психологічного стану 

здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і 

тісному спілкуванні з клієнтами (пацієнтами) в 

емоційно навантаженій атмосфері при наданні 

професійної допомоги. 



 Згідно визначення ВООЗ «синдром вигорання» – 

це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, 

що характеризується порушенням продуктивності в 

роботі, втомою, безсонням, підвищеною схильністю до 

соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю 

або інших психоактивних речовин з метою отримання 

тимчасового полегшення, що має тенденцію до 

розвитку фізіологічної залежності і (у деяких випадках) 

суїцидальної поведінки. 



 Актуальність теми полягає в тому, що 

синдром «професійного вигорання» вже стає добре 

знайомим явищем в багатьох освітніх закладах.  
 

 Постійна втома, спустошеність, відчуття 

відсутності соціальної підтримки, постійні докори, 

незадоволення професією – всі ці синдроми властиві 

багато кому з працівників освітніх закладів. 

Спілкування з педагогами показує, що багато кому 

притаманні всі прояви цього феномену. 
 

  

  Достатньо чисельна група майстрів виробничого 
навчання та викладачів не зовсім справляються з 

проявами цього феномену, що в цілому впливає 

на ефективність освітнього процесу. 



 Педагогові потрібно чимало мужності та сил, 

аби щоденно з посмішкою заходити до аудиторії, 

обіймати поглядом усіх своїх неповторних «чомучок» і 
дарувати їм любов та мудрість. Але мало хто з 

педагогічних працівників витримують таке 

«навантаження».  
 

 Сьогодні з’являється такий термін як 
«професійне вигорання», що є наслідком 

некерованого стресу, викликаного міжособистісним 

спілкуванням в професійній діяльності.  
 

 Найбільшим показником професійного вигорання є 

емоційне виснаження – виникає при 

перевантаженні, відчутті гніву та депресіях, а так 

дуже часто відбувається на заняттях, де здобувачі не 

слухаються. 



 При появі і розвитку ознак емоційного 

виснаження необхідно: 
 

  звернути увагу на покращення умов праці 
(організаційний рівень), 
 

  характер взаємостосунків у колективі 
(міжособистісний рівень), 
 

  особистісні реакції і захворюваність 
(індивідуальний рівень).   
 

Суттєва роль  

в боротьбі з синдромом емоційного вигорання  

відводиться самій людині.  



 Існують різні визначення «вигорання», однак у 

найбільш загальному виді воно розглядається як – 

довгострокова стресова реакція чи синдром, що 

виникає внаслідок тривалих професійних стресів 

середньої інтенсивності.  
 

У зв’язку з цим  

синдром психічного вигорання  

позначається деякими авторами (К.Маслач) як 

 «професійне вигорання», 
 

що дозволяє розглядати це явище в аспекті  

особистої деформації професіонала під впливом 

професійних стресів.  



 Професійне вигорання – це синдром 

фізичного й емоційного виснаження, який свідчить про 

втрату професіоналом позитивних почуттів, що 

включає розвиток негативної самооцінки, 

негативного ставлення до роботи. 
 

Науковцями в процесі вивчення особливостей 

професійного вигорання педагогічних працівників 

освітніх закладів встановлена залежність 

швидкості виникнення професійного вигорання від: 

 особистісних особливостей педагога, 

 їх стажу роботи, 

 задоволеністю роботою, 

 використання методів саморегуляції. 



Сьогодні відомі три підходи до визначення синдрому 
«професійного вигорання»: 

1) «професійне вигорання» розглядається як стан 

фізичного, психічного і передусім емоційного виснаження, 

викликаного довготривалим перебуванням в емоційно 

перевантажених ситуаціях спілкування, тобто 

«професійне вигорання» тлумачиться тут приблизно як 
синдром «хронічної втоми»; 

2) «професійне вигорання» складається з емоційного 
виснаження та з деперсоналізації (погіршення 

ставлення до інших, а іноді й до себе); 

3) «професійне вигорання» складається з емоційного 

виснаження, деперсоналізації та редукції власних 

особистісних прагнень, що може проявлятися у 
наступних симптомах: зміни у поведінці; зміни в 

мисленні; зміни у почуттях; зміни в здоров’ї. 



 Аналіз наукових джерел, періодичних видань 

дозволив визначити основні фактори, що впливають 

на формування синдрому професійного вигорання 

педагогічних працівників: 

«Особистісний, Рольовий, Організаційний.» 
 

1. Особистісний - якщо професійна діяльність 

сприймається як робота, що не є значущою для 

особистості, то зазначений синдром буде 

розвиватися швидше, бо невдоволеність 

професійним зростанням та установкою на 

підтримку асоціюється з розвитком «згорання». 

(схильність до співчуття, ідеалістичне ставлення 

до роботи, водно-час нестійкість, схильність до 

мріяння, одержимість настирливими ідеями; 

емпатія, гуманність, м’якість, ідеалізованість, 

інтровертованість, фанатичність тощо); 



2. Рольовий - наявність високого рівня 

відповідальності за покладені обов’язки виступає 

додатковим стресогенним фактором, що в 

результаті може спровокувати виникнення 

професійного вигорання; 
 

3. Організаційний - вигорання пов’язане з тим, 

що професійна діяльність може бути неправильно 

організованою, байдужість до своїх обов’язків, що 

відбивається на роботі, відчуття власної 

професійної неспроможності, незадоволеність 

роботою, явища деперсоналізації. 

 

 



 Серед симптомів, що виникають першими при 

синдромі професійного вигорання, можна вирізнити: 

1. загальне почуття втоми,  

2. вороже ставлення до роботи,  

3. загальне невизначене почуття занепокоєння, 

4. сприймання роботи як такої, що постійно 

ускладняється та стає менш результативною. 
 

 

Жертва «професійного вигорання» може стати 

закритою до постійних змін, 

які необхідні у системі освіти. 



Для педагогічного працівника вкрай важливим є 

усвідомлення сутності феномену професійного 

вигорання для здійснення профілактики, 

ранньої самодіагностики даного негативного 

психологічного явища.  
 

Профілактичні, лікувальні та реабілітаційні 

методики і заходи повинні бути спрямовані на 
зняття дії стресора: 
 

1. зняття робочого напруження, 

2. підвищення професійної мотивації, 

3. вирівнювання балансу між затраченими зусиллями 

і результатом, який отримується. 



Психологи вбачають наступні шляхи попередження 

синдрому «професійного вигорання» педагогів: 
 

1. Планування діяльності. Дезорганізація може 

призвести до стресу. Приділіть планам якийсь час, 

коли це буде можливо, і попрацюйте над ними доти, 

доки не закінчите. 
 

2. Нормування діяльності – визнайте і прийміть 

обмеження. Багато хто з нас ставить перед собою 

абсолютно недосяжні цілі. Ставте перед собою цілі, 

які зможе-те досягти. 
 

3. Перемикання уваги – розважайтесь. Знайдіть 

заняття, що було б захоплюючим і приємним (хоббі). 



4. Позитивність – не критикуйте інших, учіться 

хвалити інших за ті речі, що Вам у них подобаються. 

Зосередьтеся на позитивних якостях оточуючих. 
 

5. Терпіння – учіться терпіти і прощати. 

Нетерпимість до інших призведе до фрустрації і 

гніву. Спробуйте зрозуміти, що почувають інші люди, 

це допоможе вам прийняти їх. 
 

6. 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. 



7. Фізичні навантаження – регулярно робіть фізичні 

вправи. Краще виконувати ту програму, що 

приносить вам задоволення (валеогенний спосіб 

життя). 
 

8. Відкритість – розповідайте про свої неприємності. 

Знайдіть друга чи консультанта-психолога, з якими 

ви можете бути відверті. 
 

9. Безмедикаментозний метод розслаблення – 

медитація, йога, аутогенне тренування і 

прогресивна релаксація можуть бути вивчені за 

допомогою акредитованих компетентних вчителів і 

професійних психологів. 

 



 Отже, важливо навчитись звертати увагу на 

позитивні моменти життя і вміти бути вдячними за 
них. Негативне запитання «За що?» бажано 

перетворювати на позитивне «Для чого?».  

  

 

 

 

  
  

 Якщо з таких позицій підходити до життєвих 
ситуацій, то вони перестають сприйматися як 

проблеми, і життя починає сприйматись як 

школа, де події і ситуації складаються таким чином, 

щоб ми могли навчитись саме тому, що нам 

потрібно. 

   Для чого у моєму житті з’явилась та чи інша 

неприємна ситуація?  

  Які висновки я маю з неї зробити?  

  Чого я маю в цій ситуації навчитись?  



Методики дослідження проблеми «вигорання» 

Аналіз наукових праць присвячених проблематиці синдрому 

«професійного вигорання», показав, що до основних методик, які 

можуть при дослідженні цієї проблеми, належать: 
 

1. Методика «Діагностики рівня емоційного вигорання». 

(В.В. Бойко) 

 Методику можна використовувати для визначення розвитку 

компонентів "емоційного вигорання". 

Досліджуваним пропонуються надати відповідь на 84 запитання. 
 

2. Методика «Визначення психічного «вигорання». 

(О.О. Рукавішніков)  

 Доречно використовувати для діагностики прояву синдрому 

"вигорання" на трьох основних рівнях (міжособистісному, 

особистісному, мотиваційному).  

Дана методика містить 72 твердження щодо відчуттів, пов'язаних 

з роботою, які відповідають 3 шкалам. 



3. Методика «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина — 

людина». 

(Г.С. Нікіфоров) 

 Методику можна використати для визначення складових 

синдрому "вигорання" (за теорією синдрому "вигорання" К. Маслач, С. 

Джексон). 

Методика містить 22 запитання, які відповідають 3 субшкалам. 
 

4. Методика «Оцінка власного потенціалу «вигорання». 

(Дж. Гібсон) 

 Методику можна використати для виміру компонентів 

"вигорання".  

Дана методика містить 18 запитань, які відповідають одному із 

компонентів "вигорання": деперсоналізація, особиста задоволеність, 

емоційне виснаження.  

 Досліджуваним пропонується обрати на кожне запитання одну 

із 6 відповідей. За кожним компонентом "вигорання" підраховується 

середній бал, а потім за ключем проводиться визначення рівня 

"вигорання" (низький, середній, високий); 



5. Методика «Дослідження синдрому «вигорання». 

(Дж. Грінберг) 

 Методику можна застосувати для визначення рівня 

"емоційного вигорання".  

Дана методика містить  20 запитань. Досліджуваним 

пропонується обрати для кожного запитання одну із 

запропонованих відповідей: "згоден" або "не згоден".  

 Інтерпретація проводиться шляхом аналізу суми балів за 

рівнями "вигорання": низький (0-7 балів), середній (8-14 балів), 

високий (15-20 балів). 



Для профілактики синдрому професійного 

вигорання співробітників ВПУ№17 

необхідно: 

 

1. Правильно організовувати робочий процес: 

працювати в команді (розподіляти ролі); 

ефективно розподіляти робочий час та навантаження; 

розподіляти пріоритети між задачами. 

2. Організовувати робочі місця та місця відпочинку. 

3. Використовувати різноманітні системи оцінки 

ефективності роботи. 

4. Використовувати систему нематеріальних заохочень. 

5. Підтримувати колективний дух співробітників. 

6. Забезпечувати та підтримувати психологічний 

комфорт в колективі. 



Сприймання процесу  

подолання професійного вигорання  

є своєрідним життєвим викликом, 

що здатний зміцнити фахівця  

і як особистість, і як професіонала. 

 

Внутрішні ресурси є в кожного. 



1. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників 

освітніх організацій: гендерні аспекти / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. 

Карамушки, Т.В. Зайчикової /– К., 2006. – 365 с.  

2. Профілактика професійного вигорання у закладах освіти / О. Качур // 

Психолог. – жовтень, 2010. – № 40 (424). – С. 3-7. 

3. Методи психологічної допомоги роботі з наслідками синдрому 

емоційного вигорання фахівців допомагають професії / І.А. Акіндінова 

// Психологічний журнал. – 2001. – Т. 17, № 4. – С. 56-72. 

4. Дослідження синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л. М. 

Карамушка, Т. В. Зайчикова, О. С. Ковальчук, Г. Л. Федосова, О. Ф. 
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6. Психология здоровья: учебник для вузов / ред. Г. С. Никифорова. СПб.: 

Питер, 2006. 607 с. 

7. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. 

/Бойко В. В. / Изд 2-е. СПб.: Сударыня, 2001. 105 с. 
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