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Анотація  
У статті розглядаються питання, пов‟язані з синдромом «професійного вигорання» 

особистості вчителя. Розкриваються причини виникнення, симптоматика цього феномена у 
педагогічних працівників. 
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Abstract  
The article describes the topic about the syndrome of «professional burning» of a teacher. 

The reasons of appearing, symptoms of this phenomenon are described here. 
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Інтерес вітчизняних науковців щодо проблеми синдрому 
«професійного вигорання» останнім часом значно розширився, 
з‟явилася низка робіт таких авторів, як М.Авраменко, В.Бойко, 
Н.Водоп‟янова, Т.Зайчикова, Л.Карамушка, А. Лужецька, К.Малевич, 
О.Мірошниченко, В.Орел, О.Папанова, Е.Старченкова та ін.  

Важливо відзначити, що дослідники, котрі обирають «професійне 
вигорання» як предмет дослідження, позиціонують його як руйнівне та 
деструктивне явище (виснаження фізичних, фізіологічних та психічних 
ресурсів) у житті професіонала (К.Маслач та ін.); синдром фізичних, 
емоційних і пізнавальних симптомів, які відчуває спеціаліст, не здатний 
впоратися ефективно із стресом, викликаним певними обмеженнями, що 
стосуються реалізації його цілі та особистісної кар‟єри (З. Решетова та 
ін.); як вироблений особистістю механізм психічного захисту в формі 
повного або часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) у 
відповідь на психотравмуючі впливи, стереотип емоційної або 
професійної поведінки, що дозволяє людині дозувати і економно 
використовувати емоційний ресурс (В.Бойко та ін.); психофізіологічну 
реакцію, обумовлену частковими, іноді надмірними, але, як правило, 
малоефективними зусиллями, що направлені на задоволення трудових 
потреб, й супроводжуються психологічними, емоційними, а інколи і 
фізичними відхиленнями від активності у відповідь на надмірний стрес 
або незадоволеність (В. Орел та ін.); специфічний вид професійного 
захворювання людей у системі «людина–людина» (Т.Форманюк та ін.) [1, 
с. 48].  

Сьогодні відомі різні підходи до визначення синдрому 
«професійного вигорання». Відповідно до них існує декілька моделей 
емоційного вигорання, які описують даний феномен: 
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1. Перший підхід визначає «професійне вигорання» як стан 
фізичного, психічного і насамперед емоційного виснаження, що 
пов`язане з довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених 
ситуаціях спілкування. «Професійне вигорання» трактується тут як 
синдром «хронічної втоми». Представники цієї одно-факторної моделі А. 
Пінес та Е. Аронсон. У цьому випадку, наголошує Н.М. Булатевич, 
виснаження – це головний чинник (фактор) вигорання, а інші прояви 
дисфункції переживань та поведінки – це зумовлені ним наслідки. 
Відповідно до цієї моделі, емоційне вигорання загрожує представникам 
будь-яких професій.  

2. Другий підхід розглядає «професійне вигорання» як 
двовимірну модель, що складається, по-перше, з емоційного виснаження 
та, по-друге, – з деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших,  
а іноді й до себе.  

3. Двох-факторну модель досліджували Д. Дирендонк, Х Сиксма, 
В. Шауфелі – голландські вчені, які проводили дослідження серед 
медсестер. Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований 
американськими дослідниками К. Маслач і С. Джексон. Вони 
розглядають синдром «професійного вигорання» як трьохкомпонентну 
систему, котра складається з емоційного виснаження, деперсоналізації  

та редукції власних особистісних прагнень. Так, дослідниця Н.Є. 
Водоп‟янова пише, що емоційне виснаження – основна складова 
професійного вигорання і проявляється у пониженні емоційного фону, 
байдужості або емоційній перенасиченості. Деперсоналізація 
проявляється в деформації стосунків з іншими людьми. Це може бути 
підвищення залежності від інших, або підвищення негативізму, цинічності 
установок і почуттів. Редукція особистих досягнень може проявлятися 
або в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх професійних 
досягнень і успіхів, негативізмі відносно службових досягнень і 
можливостей, або ж обмеженні своїх можливостей, обов'язків по 
відношенню до інших.  

4. Чотирьох-факторна модель полягає в тому, що один із його 
компонентів (емоційне вигорання, деперсоналізація чи редукція 
особистих досягнень) поділяється на два окремих фактора. Наприклад, 
деперсоналізація пов‟язана з роботою і з реципієнтами відповідно[2, с. 
85]. 

Стан емоційного вигорання виражається, якщо користуватися суто  
науковою термінологією, емоційною лабільністю, психічною 
неврівноваженістю та деперсоналізацією. На думку О. Л. Яковлєвої, 
переобтяжені роботою і незадоволені своїм соціальним становищем 
педагоги не завжди володіють своїми емоціями і часто «зриваються», 
травмуючи психічно як себе, так і своїх учнів. Ззовні цей неприємний 
синдром виявляється як підвищена дратівливість педагогів і втрата ними 
інтересу до роботи. Крім того, цей стан, в основному, призводить до 
появи в працівників цілої низки захворювань, які називають 
 

155 



психосоматичними.  

Термін «burnout (емоційне вигорання)» введений американським 
психіатром Х. Дж. Фрейденбергом у 1974 році для характеристики 
психологічного стану здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і 
тісному спілкуванні з клієнтами, в емоційно навантаженій атмосфері [3, с. 
76].  

Професія педагога – одна з тих, де синдром «професійного 
вигорання» є найбільш поширеним. Тому дуже важливим є вивчення 
особливостей його виникнення, розвитку та перебігу саме у педагогічній 
діяльності.  

Професор психології Каліфорнійського університету К. Маслач 
деталізувала це поняття, окресливши його синдромом фізичного та 
емоційного виснаження, що складається з розвитку негативної 
самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрати розуміння 
співчуття щодо клієнтів. Вона підкреслює, що «професійне вигорання» – 
це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а скоріше 
емоційне виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного 
міжособистісним спілкуванням.  

Російський учений В. Бойко розробив власну класифікацію 
симптомів, що супроводжують різні компоненти «професійного 
вигорання». Створена ним «Методика діагностики рівня емоційного 
вигорання» дає змогу оцінити прояви синдрому за дванадцятьма 
основними симптомами, що зазвичай супроводжують три компоненти 
«професійного вигорання». В. Бойко характеризує компоненти згаданого 
синдрому так:  

1. Перший компонент – «напруження» – характеризується 
відчуттям емоційної виснаженості, втоми, викликаної власною 
професійною діяльністю.  

Це знаходить вияв у таких симптомах, як:  
1) переживання психотравмуючих обставин – людина сприймає умови 

роботи та професійні міжособистісні стосунки як психотравмуючі;  
2) незадоволеність собою – незадоволеність власною професійною 

діяльністю і собою як професіоналом;  
3) «загнаність у кут» – відчуття безвихідності ситуації, бажання змінити 

роботу чи професійну діяльність взагалі;  
4) тривога й 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 людини відчуття 
надмірної перевтоми.  

Це знаходить вияв у таких симптомах, як: 
1) неадекватне  вибіркове  емоційне  реагування  –  неконтрольований 
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вплив настрою на професійні стосунки;  

2) емоційно-моральна дезорієнтація – розвиток байдужості у 
професійних стосунках;  

3) розширення сфери економії емоцій – емоційна замкненість, 
відчуження, бажання згорнути будь-які комунікації;  

4) редукція професійних обов‟язків – згортання професійної діяльності, 
прагнення якомога менше часу витрачати на виконання професійних 
обов‟язків.  
3. Третій компонент – «виснаження» – характеризується 

психофізичною перевтомою людини, спустошеністю, нівелюванням 
власних професійних досягнень, порушенням професійних комунікацій, 
розвитком цинічного ставлення до тих, з ким доводиться спілкуватися з 
робочих питань, розвитком психосоматичних порушень.  

Виявляються такі симптоми, як:  
1) емоційний дефіцит – розвиток емоційної почуттєвості на тлі 

перевиснаження, мінімізація емоційного внеску у роботу, автоматизм 
та спустошення людини при виконанні професійних обов‟язків; 

 
2) емоційне відчуження – створення захисного бар‟єру у професійних 

комунікаціях;  
3) особистісне відчуження (деперсоналізація) – порушення 

професійних стосунків, розвиток цинічного ставлення до тих, з ким 
доводиться спілкуватися при виконанні професійних обов‟язків, та 
до професійної діяльності взагалі;  

4) психосоматичні та психовегетативні порушення – погіршення 
фізичного самопочуття, розвиток таких психосоматичних та 
психовегетативних порушень, як розлади сну, головні болі, 
проблеми з артеріальним тиском, шлункові розлади, загострення 
хронічних хвороб тощо.  
Отже, за В.В. Бойко, кожен компонент синдрому складається з 4 

симптомів [4, с. 9].  
Т. Форманюк вважає, що «вигорання – це платня не за співчуття 

людям, а за свої нереалізовані очікування». Як причини найсильніших 
негативних переживань, пов‟язаних із роботою працівників соціальної 
сфери, як правило, називають «відсутність результату» (відчуття, що 
працюєш «даремно», відчуття відчаю, коли щось не вдалося, не вийшло) 
[5, с. 58].  

Як зазначає Н.В. Перегончук, що значним стресогенним фактором 
є психологічні  й  фізичні  перевантаження  педагогів,  які  спричиняють  
виникнення так званого синдрому «професійного вигорання» – 
виснаження моральних і фізичних сил, що неминуче позначається як на 
ефективності професійної діяльності, психологічному самопочутті, так і 
на стосунках у сім‟ї.  

Синдром «професійного вигорання» є стресовою реакцією, яка 
виникає внаслідок довготривалих професійних стресів середньої 
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інтенсивності [6, с. 247].  

Зважаючи на визначення стресового процесу за Г. Сельє (тобто 
стадій тривоги, резистентності і виснаження) «професійне вигорання» 
можна вважати третьою стадією, для якої характерний стійкий і не 
контрольований рівень збудження. Педагоги працюють у доволі 
неспокійній, емоційно напруженій атмосфері, що вимагає постійної уваги  

і контролю за взаємодією в системі «вчитель-учень» за таких умов стрес 
спричиняється багатьма стресогенами, які безперервно накопичуються в 
різних сферах життєдіяльності. Наразі почуття контролю над тим, що 
відбувається, може мати вирішальне значення. Коли «педагог реагує 
адекватним, адаптивним чином, він більш успішно й ефективно діє та 
підвищує свою функціональну активність і впевненість, у той час, як 
дезадаптивні реакції ведуть по спіралі вниз, до «професійного 
вигорання». Коли вимоги (внутрішні та зовнішні) постійно переважають 
над ресурсами (внутрішніми й зовнішніми), у людини порушується стан 
рівноваги. Безперервне або прогресуюче порушення рівноваги неминуче 
призводить до «професійного вигорання». «Вигорання» – це не просто 
результат стресу, а наслідок некерованого стрес [6, с. 248].  

Таким чином, вивчення проявів синдрому «професійного 
вигорання» є дуже надзвичайно потрібним для керівника навчального 
закладу, а дослідження причин даного явища та створення умов для 
попередження забезпечить стабільність колективу, сприятиме 
гармонійній атмосфері у навчально-виховному процесі. 
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