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Професiйне вигорання у педагогiв:
сутнiсть, ознаки, профiлактика
Кононенко О. О.
Анотацiя. Стаття присвячена проблемi професiйного вигорання
у педагогiв. Дослiджено сутнiсть поняття «синдром професiйного
вигорання» (СПВ). Наведено основнi ознаки та симптоми синдрому
професiйного вигорання. Обгрунтованi причини сучасної тенденцiї до
зростання кiлькостi педагогiв iз СПВ. Розглянуто наукову лiтературу
стосовно сутностi, психологiчних та педагогiчних причин, проявiв
та профiлактики СПВ у педагогiв. Проаналiзовано результати
попереднiх дослiджень за методикою «Дiагностика професiйного
вигорання» К. Маслач та С. Джексон. Визначено основнi критерiї СПВ.
Запропоновано профiлактичнi методи СПВ на основi опрацьованої
наукової лiтератури.
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Постановка
проблеми. Чимало науковцiв (К. Маслач,
С. Джексон, Х. Фрейденбергер, В. Бойко, Н. Водоп’янова та iншi)
вже дослiджували i описували у своїх роботах синдром професiйного
(емоцiйного) вигорання у педагогiв, але, на нашу думку, саме наразi
потрiбно акцентувати увагу на цьому поняттi, оскiльки зараз панують
ряд чинникiв, якi спричиняють серйозне загострення цiєї проблеми.
Це, насамперед, нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi,
знецiнення професiї педагога серед iнших, ненормованi робочi графiки,
iнформацiйне та фiзичне перевантаження працiвникiв, зниження якостi
освiти, незацiкавленiсть людей у саморозвитку, вiдсутнiсть заохочень,
панування нездорової конкуренцiї мiж педагогами, вiдсутнiсть бажання
спiвпрацi, нововведення НУШ i т. п.
Метою статтi є акцентування уваги читачiв до дуже актуальної,
на нашу думку, проблеми — синдрому професiйного (емоцiйного)
вигорання (далi — СПВ) у педагога, з’ясування сутностi, причин,
ознак та симптомiв синдрому, представлення методiв профiлактики
професiйного та емоцiйного вигорання на основi вивченої наукової
лiтератури.
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Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Науковцi використовують термiни «емоцiйне вигорання» i «професiйне»
як синонiми. Термiн «емоцiйне вигорання» ввiв американський психiатр
Х. Фрейденбергер у 1974 роцi для характеристики психiчного стану
здорових людей, якi iнтенсивно спiлкуються з клiєнтами, пацiєнтами,
постiйно перебувають в емоцiйно завантаженiй атмосферi при наданнi
професiйної допомоги. Це — люди, якi працюють у системi «людиналюдина» (лiкарi, юристи, соцiальнi працiвники, психiатри, психологи,
вчителi тощо) [4, с. 49].
В українськiй психологiчнiй енциклопедiї явище «вигоряння
психiчне» характеризується як певний психiчний стан, що проявляється
у вiдчуттi емоцiйного спустошення та втоми вiд власної роботи, що
може призвести до цiлковитого регресу фахового розвитку, оскiльки
руйнує особистiсть та негативно позначається на ефективностi
трудової дiяльностi [7, с. 10]. На думку А. Гузь, головними причинами
виникнення синдрому емоцiйного вигорання педагога є:
• стрес, спричинений великою кiлькiстю вимог;
• неспокiйна обстановка на роботi, що потребує стiйкої уваги i
напруги;
• непродумана органiзацiя працi;
• неувага до свого здоров’я.
• результат вiкових та професiйних криз людини, до яких
призводять певнi її особистiснi та органiзацiйнi якостi [3, с. 57–58].
За Н. Близнюк причинами виникнення синдрому є:
• напруженiсть i конфлiкти у професiйному оточеннi, недостатня
пiдтримка з боку колег;
• одноманiтнiсть (монотоннiсть) дiяльностi й невмiння творчо
пiдiйти до виконуваної роботи;
• робота без перспективи, неможливiсть побудувати професiйну
кар’єру;
• невмотивованiсть учнiв, результати роботи з якими “непомiтнi”;
• невирiшенi особистiснi конфлiкти [1, с. 3].
Ми вважаємо що, окрiм названих, причинами можуть також
слугувати:
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I. Наявнiсть нововведень в системi освiти (введення в процес
навчання IТ-технологiй, запровадження НУШ).
Не всi педагоги, а особливо — старше поколiння, готовi до
нововведень через певнi вiковi або психологiчнi особливостi
(невiдповiднiсть вимог та можливостей) [8]. Через це виникає
страх втрати роботи, а особливо для старшого поколiння
педагогiв, яким, щоб пiти на пенсiю потрiбно отримати визначений
законодавством України стаж роботи.
II. Невiдповiднiсть мiж великими затратами сил, часу та низької
заробiтної плати.
III. Наявнiсть великої вiдповiдальностi за якiсть передачi знань дiтям
та за самих дiтей.
СПВ проявляється у виглядi певних ознак, що допомагає розпiзнати
цей синдром у педагогiв. Наприклад, А. Гузь вважає, що ознаками
емоцiйного вигорання є:
1. Зниження самооцiнки, яке виявляється в таких станах, як:
• брак позитивних емоцiй, деяка вiдчуженiсть у взаємостосунках
з членами родини;
• стан тривоги, незадоволення;
• безпораднiсть та апатiя, яка з часом може перерости в
агресiю та вiдчай.
2. Вiдчуття самотностi, що виявляється:
• у непорозумiннi з дiтьми та їхнiми батьками, неприхильних
вiдгуках про декого з них у колi колег;
• у неприязнi безпосередньо до дiтей — спочатку це
неприхована антипатiя, а потiм — вибух роздратування;
• у неможливостi нормального емоцiйного контакту з дiтьми
та колегами.
3. Емоцiйне виснаження, яке виявляється:
• у зниженнi цiннiсного ставлення до життя;
• у байдужостi до всього, навiть до особистого життя;
• у втомi, апатiї та депресiї, що з часом призводять до розвитку
серйозних хвороб: гастриту, мiгренi, гiпертензiї, синдрому
хронiчної втоми тощо [3, с. 58].
Але найпоширенiшим є пiдхiд, запропонований американськими
дослiдниками К. Маслач i С. Джексон. Вони розглядають синдром
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«професiйного вигорання» як трьохкомпонентну систему, яка
складається iз емоцiйного виснаження; деперсоналiзацiї; редукцiї
особистiсних досягнень [6]. Емоцiйна виснаженiсть — вiдчуття
спустошеностi i втоми, викликанi власною роботою. Деперсоналiзацiя
(дегуманiзацiя) — це цинiчне ставлення до роботи та до її об’єктiв.
Зокрема, у соцiальнiй сферi пiд час деперсоналiзацiї виникає байдуже,
негуманне, цинiчне ставлення до людей, iз якими працюють. Редукцiя
власних особистiсних досягнень — виникнення у працiвникiв почуття
некомпетентностi у своїй професiйнiй сферi, усвiдомлення неуспiшностi
в нiй [2, с. 52].
Виклад основного матерiалу. З метою вивчення СПВ ми
провели дiагностичне психологiчне дослiдження (разом з Н. Макаренко)
за методикою «Дiагностика професiйного вигорання» К. Маслач та
С. Джексон в iнтерпретацiї Н. Водоп’янової (варiант II для вчителiв i
викладачiв) [5].
У дослiдженнi взяли участь 36 осiб: 18 вихователiв обласного
«Будинку маляти», 18 вчителiв шкiл. Стаж роботи — 10 рокiв i
бiльше. Результати дослiдження виявили, що у «Будинку маляти»
рiвень емоцiйного виснаження — 24,5. Це показник вище середнього
в порiвняннi з даними американських i росiйських дослiджень.
Вiдповiдно, можна зазначити, що причинами такого рiвня емоцiйного
виснаження у «Будинку маляти» слугують багаторiчна робота iз
проблемними «скривдженими» дiтьми та багаторiчним глибинним
емоцiйним вiдгуком на людськi бiди i складностi, вичерпнi можливостi
особистостi. Але завдяки наявностi в подiбних закладах певних
заохочень (надбавки до зарплати, доступного харчування) рiвень
прояву СПВ може зменшуватись.
У загальноосвiтнiй школi показник емоцiйного виснаження — 29.
Це пояснюється тим, що вчителi ще на початку своєї професiйної
дiяльностi, унаслiдок наявностi в них низького рiвня емоцiйної
саморегуляцiї (сльозливостi, надмiрної збудженостi, знервованостi,
iмпульсивностi дiй, образ, гнiву, тривоги, розгубленостi, приниженостi)
сприяють появi та подальшому розвитку СПВ. Також чинниками
розвитку емоцiйного виснаження для представникiв обох установ
можуть бути соцiально-економiчнi причини, вiковi психофiзiологiчнi
змiни та сiмейнi проблеми.
Другий показник вигоряння — деперсоналiзацiя. У працiвникiв
загальноосвiтнiх шкiл рiвень деперсоналiзацiї становить 11; у «Будинку
маляти» — 9,5, що вiдповiдає середньому показнику в порiвняннi з
американською i росiйською вибiркою. Такi результати свiдчать про те,
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що вчителi вразливi до таких професiйних деформацiй як: педагогiчна
агресiя (упереджене ставлення до «незручних» учнiв, їхнiх батькiв,
колег, адмiнiстрацiї), рольовий експансiонiзм (фiксацiї на власних
особистiсних i професiйних досягненнях i труднощах, перебiльшення
значення своєї ролi, неадекватнiсть самооцiнки, завищений рiвень
домагань), дидактичнiсть (прагнення до моралiзаторства, постiйного
спрощення пояснення). У працiвникiв Будинку маляти саме
монотоннiсть та одноманiтнiсть роботи призводить до швидкої
стомлюваностi та усвiдомлення безперспективностi роботи, що i є
проявами синдрому.
Третiм показником СПВ є редукцiя особистiсних досягнень: у
«Будинку маляти» — 28,3; у вчителiв школи — 30. Вважаємо, що, як
правило, до редукцiї призводить вiдсутнiсть нервово-психiчної стiйкостi,
недостатньо розвинена здатнiсть до регуляцiї поведiнки, внаслiдок чого,
працiвники дуже гостро сприймають свої домашнi або робочi проблеми,
вiдносяться до них як до таких, що неможливо розв’язати. Це викликає
у працiвника, спочатку, вiдчуття некомпетентностi, а потiм переростає
в негативiзм до оточуючих та до своїх професiйних успiхiв. Також
причиною виникнення редукцiї особистiсних досягнень, є вiдсутнiсть
заохочень, наприклад, гарантованих премiй за пiдсумками року i участi
в методичнiй роботi, направлення на престижнi курси пiдвищення
квалiфiкацiї, надання творчої вiдпустки в канiкулярнi днi, наявнiсть
достатньої кiлькостi технiчних засобiв навчання i т. д. [5, с. 74–80].
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Завдяки
методикам дiагностування СПВ ми можемо вчасно виявляти першi
прояви синдрому, визначати причини появи СПВ, ознаки, рiвнi та
масштаби загострення проблеми, а також упроваджувати методи
профiлактики СПВ.
Такi методи профiлактики СПВ, зокрема, пропонує А. Хохленко:
1. Фiзiологiчна регуляцiя: рiзноманiтнi рухи, потягування i
розслаблення суглобiв, вiдвiдування басейну, тренажерного залу,
релаксацiя тощо.
2. Природнi способи регуляцiї органiзму: тривалий сон, спiлкування
з природою i тваринами, рух, танцi, прослуховування музики i
т. д.
3. Емоцiйна саморегуляцiя: смiх, заняття улюбленою справою-хоббi,
висловлювання похвали, комплiментiв кому-небудь без приводу [9,
с. 30].
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Ознайомившись з такими способами ми можемо пiдсумувати, що
головними профiлактичними методами при СПВ є: здоровий спосiб
життя, правильний розпорядок дня, позитивне мислення, вiдпочинок,
спiлкування iз рiзними людьми, увага до власного здоров’я, адекватна
оцiнка своїх можливостей, здатнiсть вiдокремлювати головнi речi вiд
другорядних, саморозвиток.
Аналiзуючи наукову лiтературу, ми зробили висновок, що
професiйне вигорання — це певне значне емоцiйне або iнтелектуальне
перевантаження людини, викликане стресовими чинниками пiд час
роботи. Воно проявляється у виглядi зниження психiчної та фiзичної
продуктивностi дiяльностi людини, зниження самооцiнки, появi
вiдчуття некомпетентностi, негативiзму до оточуючих людей та до
власних професiйних успiхiв, вiдсутностi прагнення до саморозвитку,
мотивацiї. На нашу думку, наразi спостерiгається значна недооцiнка
масштабiв поширення та небезпеки проблеми, що призводить до
загострення та великого поширення СПВ. Тому надзвичайно важливим
є вивчення синдрому професiйного вигорання та запровадження для
нього профiлактичних методiв.
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Кононенко Е. А.
Профессиональное выгорание
признаки, профилактика

у

педагогов:

сущность,

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального
выгорания у педагогов. Исследована сущность понятия «синдром
профессионального выгорания» (СПВ). Описаны основные признаки
и симптомы синдрома профессионального выгорания. Обоснованы
причины современной тенденции к росту числа педагогов с СПВ.
Рассмотрена научная литература о сущности, психологических и
педагогических причин, проявлений и профилактики СПВ у педагогов.
Проанализированы результаты предыдущих исследований по методике
«Диагностика профессионального выгорания» К. Маслач и С. Джексон.
Определены основные критерии СПВ. Предложены профилактические
методы СПВ на основе проанализированной научной литературы.
Ключевые
слова:
синдром
«профессионального
выгорания», «эмоционального выгорания», симптомы
СПВ, признаки СПВ, эмоциональное истощение,
деперсонализация, редукции личностных достижений,
профилактика.

Kononenko O.
Professional burnout in teachers: nature, signs, prevention
Abstract. The article deals with the problem of professional burnout in
teachers. The essence of the concept of «occupational burnout syndrome»
(SPV) is investigated. The main signs and symptoms of occupational
burnout syndrome are presented. The reasons for the current tendency
to increase the number of teachers with SPV are substantiated. The
scientific literature on the nature, psychological and pedagogical reasons,
manifestations and prevention of SPV in teachers is reviewed. The results
of previous studies by the method of «Diagnosis of professional burnout»
by K. Maslach and S. Jackson are analyzed. The main criteria for the SPV
are determined. And also prophylactic methods of SPV based on scientific
literature are proposed.
Keywords: «professional burnout syndrome», «emotional
burnout», symptoms of PDS, , emotional exhaustion,
depersonalization, reductions in one’s own personal
achievements, prevention.
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