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ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ СЕРЕДЕЬОЇ ШКОЛИ 

 
Перепелюк Т.Д., Куделя І.С. Психологічні особливості 

професійного вигорання вчителя середньої школи. У статті 
подано результати теоретичного аналізу та емпіричного 
дослідження проблеми емоційного вигорання вчителя середньої 
школи. Здійснено теоретичний аналіз причин, чинників 
професійного вигорання вчителів. Обґрунтовано негативний вплив 
дії феномена професійного вигорання на психічне здоров’я 
особистості, її становлення і подальший професійний розвиток. На 
основі аналізу досліджень встановлено, що педагог є 
найнавантаженішою категорією працівників в емоційному плані. 
Відсутність єдиного теоретичного підходу до розгляду природи і 
структури вигорання працівників освіти робить важливим 
моментом у його вивченні розгляд конкретних досліджень, 
присвячених взаємозв’язку вигорання і компонентів професійної 
самосвідомості. 

Ключові слова: вчитель, емоційне вигорання, професійне 
вигорання, напруження, резистенція, виснаження, метод 
спостереження. 

 
Перепелюк Т.Д., Куделя И.С. Психологические особенности 

професионального выгорания учителя средней школы. В 
статье поданы результаты теоретического анализа и 
эмпирического исследования проблемы эмоционального выгорания 
учителя средней школы. Осуществлен теоретический анализ 
причин, факторов профессионального выгорания учителей. 
Обосновано негативное влияние действия феномена 
профессионального выгорания на психическое здоровье личности, 
ее становление и дальнейшее профессиональное развитие. На 
основе анализа исследований установлено, что педагог является 
самой загруженной категорией работников в эмоциональном плане. 
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Отсутствие единого теоретического подхода к рассмотрению 
природы и структуры выгорания работников образования делает 
важным моментом в его изучении рассмотрение конкретных 
исследований, посвященных взаимосвязи выгорания и компонентов 
профессионального самосознания. 

Ключевые слова: учитель, эмоциональное выгорание, 
профессиональное выгорание, напряжение, резистенция, 
истощение, метод наблюдения. 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі емоційна сфера 
особистості стає найбільш вразливою до різного роду впливів. 
Нестабільність у суспільстві пред’являє підвищені вимоги до 
емоційної стійкості особистості, зокрема при здійсненні нею 
професійних функцій. Професійну діяльність вчителя можна 
вважати однією з найбільш емоційно напружених, оскільки вона 
тісно пов’язана з міжособистісною взаємодією та спілкуванням. 
Це висуває проблему емоційного вигорання на перший план 
при вивченні особистості працівників освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 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. Це люди, які працюють у системі 
«людина – людина» [5, с. 76]. 

Як зазначає Є.Єгорова, що спочатку даний термін визначався 
як стан знемоги, виснаження з відчуттям власної непотрібності, а 
кількість професіоналів, схильних до емоційного вигорання, була 
незначною: співробітники медичних установ і різноманітних 
суспільних благодійних організацій. Р. Шваб у 1982 році розширив 
групу фахового ризику: це насамперед, вчителі, поліцейські, 
політики, юристи, менеджери [1, с. 66]. 

Професор психології Каліфорнійського університету К. 
Маслач деталізувала це поняття, окресливши його синдромом 



Актуальні проблеми психології Т.ХІ Випуск 19 

 

383 
 

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 [3]. 

Дослідження цього синдрому розпочалося зі співробітників 
медичних установ та різних громадських організацій. Ф. Сторлі – 
професор Школи догляду при Університеті штату Невада – 
проводила дослідження цього феномену на медсестрах, які 
працюють у кардіології. Вона зробила висновок,  що цей 
синдром є результатом конфронтації з реальністю, коли 
людський дух виснажується в боротьбі з обставинами, які важко 
змінити. Необхідна робота виконується, але емоційний внесок, 
який перетворює завдання в творчу форму, відсутній [2]. 

Перегончук Н.В. з’ясовує, що педагог, який відчуває, на собі 
дію синдрому «професійного вигорання», може намагатися 
подолати ситуацію, уникаючи колег і учнів, фізично і думкою 
дистанціюючись від них. Уникнення та дистанціювання можуть 
проявлятися багатьма шляхами. Так, вчитель може часто бути 
відсутнім на роботі. Він може спілкуватися безособовими 
способами з вчителями й учнями, може зменшувати власну 
долученість до контактів з ними. Педагог, врешті-решт, впадає в 
депресію й починає сприймати ситуацію як «безнадійну». 
Хочеться усамітнитись, тому що набагато приємніше 
спілкування з тваринами і природою, ніж з людьми. Він може 
залишити свою посаду чи взагалі змінити професію [4]. 

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, А. Лужецька, К. Малевич, О. Мірошниченко, В. 
Орел, О. Папанова, Е. Старченкова та ін. 
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Мета статті полягає в аналізі особливостей впливу 
емоційного вигорання вчителів середньої школи на розвиток 
їхньої професійної самосвідомості на основі проведеного 
експериментального дослідження.  

Завданням статті є психологічний аналіз впливу стресу на 
професійну діяльність вчителя навчального закладу, що може 
призвести до емоційного вигорання.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 
У даному дослідженні для отримання емпіричної інформації 

застосовувалися три методики: 
1) Методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» В. 

Бойка; 
2) Методика «Психологічне вигорання» у професіях системи 

«людина-людина» методика Г.С. Нікіфорова синдром вигорання 
в професіях системи «людина-людина» (на основі моделі К. 
Маслач та С. Джексон), призначена для вимірювання ступеня 
«емоційного вигорання» в професіях типу «людина-людина»; 

3) Методика «Визначення психічного «вигорання» О.О. 
Рукавішнікова. 

Кожна з цих методик дає можливість виявити рівень розвитку 
синдрому та його окремих складових. 

Дослідження проводилося з жовтня 2017 року по січень 2018 
року з вчителями НВО «Новомиргородська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 – ДНЗ», яка розташована за адресою: 
Кіровоградська обл. м. Новомиргород, вул. Соборності, 107 та 
вчителями НВО «Новомиргородська ЗШ №3-ДНЗ», яка 
розташована за адресою: Кіровоградська обл. м. 
Новомиргород, вул. Соборності, 43. 

У дослідженні взяли участь 33 вчителя віком від 22 до 58 
років, 27 жінок та 6 чоловіків. 

Дослідження проводилося у три етапи: 
1. організаційний етап експерименту – вибір діагностичних 

методик, формування групи учасників експерименту; 
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2. дослідницький етап – дослідження впливу синдрому 
емоційного «вигоряння» на індивідуальний стиль діяльності; 

3. аналітичний етап експерименту – аналіз, порівняння 
даних, добір рекомендацій, вкладених у профілактику 
«емоційного вигоряння». 

З метою визначення рівня емоційного вигорання була 
проведена методика «Діагностика рівня емоційного вигорання» 
за В. Бойком. 

Згідно плану дослідження, з педагогічними колективами шкіл 
була проведена попередня бесіда для пояснення мети і завдань 
випробування. Подальша робота проводилася індивідуально в 
зручний час для кожного учасника дослідження. 

Аналізуючи результати зазначимо, що у вчителів 
Новомиргородської ЗШ № 2-ДНЗ спостерігається повна або 
часткова сформованість фаз професійного вигорання. 
Результати відобразили у таблиці для їх узагальнення та 
аналізу (див. табл. 2). Як видно з таблиці 2 найбільший відсоток 
(46%) припадає на фазу «резистенції», яка знаходиться в стадії 
формування. Сформована фаза «резистенції» у 27% 
досліджуваних. Це говорить про те, що фактичний опір стресу, 
що зростає, починається з моменту появи тривожного 
напруження. 
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Рис. 1 Графік сформованості фаз професійного вигорання 
(%) 

Таблиця 1. 
Сформованість фаз професійного вигорання (%) 

 
№ п/п Фаза Не 

Сформована 

В стадії 

формування 

Сформов

ана 

1 Напруження 13% 7% 7% 

2 Резистенція  46% 27% 

3 Виснаження    

 
Людина усвідомлено або несвідомо прагне до психологічного 

комфорту, намагається знизити тиск зовнішніх обставин за 
допомогою наявних у її розпорядженні засобів, що говорить про 
необхідність профілактики та психокорекції емоційного та 
психологічного стану. 

Методика В. В. Бойка дає можливість виявити домінуючі 
симптоми, що дає велике значення для корекційної роботи з 
вчителями (див. табл. 2). 
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Таблиця 2. 

 Фази професійного вигорання 

Напруження Резистенція Виснаження 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

Симп
томи 

13%   13% 27%  13% 27%    7% 

Сформованість домінуючого симптому (%) 

 
Як ми зазначали вище, перший компонент – «напруження» – 

характеризується відчуттям емоційної виснаженості, втоми, 
викликаної власною професійною діяльністю. 

Це знаходить вияв у таких симптомах, як: 
1.1 переживання психотравмуючих обставин; 
1.2 незадоволеність собою; 
1.3 «загнаність у кут»; 
1.4 тривога й депресія. 
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: 
2.1 неадекватне вибіркове емоційне реагування; 
2.2 емоційно-моральна дезорієнтація; 
2.3 розширення сфери економії емоцій; 
2.4 редукція професійних обов’язків. 
Третій компонент «виснаження» – характеризується 

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

Тут виявляються такі симптоми, як: 
3.1 емоційний дефіцит; 
3.2 емоційне відчуження; 
3.3 особистісне відчуження (деперсоналізація); 
3.4 психосоматичні та психовегетативні порушення. 

Фази професійного вигорання 

Рис. 2 Графік сформованості домінуючого симптому (%) 

У вчителів більш молодшого віку симптоми емоційного 
вигорання не сформовані або не достатньо сформовані. Майже 
у всіх працівників має місце сформований симптом «редукція 
професійних обов’язків», тобто спрощення. У професійній 
діяльності, що включає широке спілкування з людьми, редукція 
виявляється в спробах полегшити або скоротити обов’язки, які 
вимагають емоційних втрат. У жінок переважають такі 
симптоми: «переживання психотравмуючих обставин» та 
«розширення сфери економії емоцій». У чоловіків найбільш 
сформованим виявився симптом «неадекватне вибіркове 
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емоційне реагування». Цей симптом проявляється тоді, коли 
педагог обмежує емоційну віддачу за рахунок вибіркового 
реагування під час робочих контактів. Діє принцип «хочу – не 
хочу»: визнаю потрібним – приділяю увагу людині, буде настрій 
– відреагую на її стан і потреби. 

Наступним етапом став аналіз результатів запитальника 
«Психологічне вигорання» (на основі моделі К. Маслач та С. 
Джексон). Результати представлені у табл. 4. 

Таблиця 4. 

Аналіз результатів опитуваника «Психологічне вигорання» (на 
основі моделі К. Маслач та С. Джексон) 

Субшкала Низький 
рівень 
кількість 
осіб 

Середній 
рівень 
кількість 
осіб 

Високий 
рівень 
кількість 
осіб 

Емоційне 
Виснаження 

1 9 5 

Деперсоналі
зація 

1 10 4 

Редукція 
особистих 
досягнень 

4 7 4 

 

Якщо проаналізувати цю модель, то емоційне вигорання є 
тривимірним – включає три субшкали: емоційне виснаження, 
деперсоналізацію, редукцію особистих досягнень. 

Емоційне виснаження. Слід звернути увагу на тих педагогів,  
які мають високий рівень емоційного виснаження – 14 

чоловік. Так як ця складова розглядається як основна 
емоційного вигорання та характеризується заниженим 
емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням, 
тому з метою зниження емоційного виснаження необхідно 
провести відповідну роботу. 

Деперсоналізація. У групу з високим рівнем деперсоналізації 
потрапили працівники, які мають високий та середній рівень 
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емоційного виснаження. Це може проявлятися у погіршенні 
стосунків з учнями та колегами по роботі. У багатьох випадках 
спостерігається зростання негативізму, цинічності стосовно 
учнів, колег. 

Редукція особистих досягнень. Високий рівень мають 7 
чоловік – 27%. Такі працівники, які мають високий рівень 
показників, негативно оцінюють себе, свої професійні 
досягнення та успіхи, спостерігається негативізм щодо 
службової гідності, обмеження своїх можливостей, обов’язків 
щодо інших. 

 

 
Рис. 3 Діаграма на основі аналізу результатів опитувальника 

«Психологічне вигорання» (на основі моделі К. Маслач та С. Джексон). 

Таким чином, ми дійшли висновку, що якщо у досліджуваного 
високий рівень емоційного виснаження, то і деперсоналізація, і 
редукція особистих досягнень буде високого рівня. Якщо 
досліджуваний має середній рівень емоційного виснаження, то 
деперсоналізація і редукція особистих досягнень може бути 
середнього або високого рівня. Якщо ж досліджуваний має низький 
рівень емоційного виснаження, то і деперсоналізація, і редукція 
особистих досягнень буде низького або середнього рівня. 

У групу з високим рівнем потрапили працівники, які мають 
професійний стаж 11-15 років, у групу з середнім рівнем 15-30 
років, у групу з низьким  2-6 років стажу. Чоловікам більш 
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притаманний високий рівень деперсоналізації, а жінки більш 
схильні до емоційного виснаження. 

Для більш точних даних була використана ще одна методика 
– «Визначення психічного «вигорання» О. Рукавішнікова, яка 
дає можливість дослідити прояви синдрому за такими 
основними показниками: 

- психоемоційне виснаження (ПВ); 
- особистісне віддалення (ОВ); 
- професійна мотивація (ПМ). 
 Після обробки результатів за допомогою нормативної 

таблиці визначили рівень психічного «вигорання» у кожній шкалі 
і вивели індекс психічного «вигорання» (див. Табл. 5). 

Таблиця 5. 
Індекс психічного «вигорання» 

№
 п/п 

ПІБ Стаж Показники 
психічного 
«вигорання» 

  Індекс 
психічн

ого 
«вигора

ння» 

Рівень 

   Психоемоці
йне 

виснаження 

Особи
стісне 

віддале
ння 

Проф
есійна 
Мотив
ація 

  

1 Німчинова В.Г.  21 47 30 30 107 Високий 

2 Ворона Ю.В. 10 46 18 35 99 Високий 

3 Буняк Л.І. 3 11 12 13 36 Низький 

4 Мостова С.Я. 19 22 8 15 55 середні
й  

5 Самченко Н.Б. 28 28 25 27 80 Середні
й 

6 Осадча Н.О. 12 23 31 21 75 Середні
й 

7 Гавриленко Л.В. 1 9 14 12 35 Низький 

8 Лукіна Л.Г. 10 22 30 40 92 Високий 
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9 Масляна К.М. 13 29 31 33 93 Високий 

10 Новохатченко 
Т.М. 

22 25 34 28 87 Середні
й 

11 Стоянова Н.О. 4 8 11 16 35 Низький 

12 Щербина В.І. 15 42 33 17 92 Високий 

13 Бабенко Д.О. 20 28 30 21 79 Середні
й 

14 Ткаченко Я.О. 14 9 15 11 35 Низьки
й 

15 Рябошапко В.О. 31 30 30 31 91 Середні
й 

16 Федоров М.М. 12 30 23 30 83 Середній 

 

Наступним методом вивчення розвитку особистості педагога 
в умовах «професійного вигорання», що застосований у 
дослідженні, є метод психологічних спостережень як 
цілеспрямоване й організоване сприйняття особливостей 
поведінки педагогів з подальшою реєстрацією даних. 

Організовуючи процес спостереження, ми дотримувалися 
принципу невтручання в хід подій і лише відслідковували їхні зміни. 
Беззаперечною перевагою спостереження є отримання даних про 
реальну поведінку та взаємовідносини, а недоліком методу є: 
трудомісткість і неможливість фіксації усіх змін, що відбуваються, а 
також суб’єктивний характер в інтерпретації проявів. 

У нашому дослідженні метод спостереження носив характер 
прямого активного і такого, що має певну мету, – діагностувати 
прояви розвитку особистості педагога в умовах «професійного 
вигорання» у процесі його взаємодії та взаємовідносин із 
учнями. За характером взаємодії застосовувалося як включене, 
так і невключене спостереження. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
відсутність єдиного теоретичного підходу до розгляду природи і 
структури вигорання працівників освіти робить важливим моментом 
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у його вивченні розгляд конкретних досліджень, присвячених 
взаємозв’язку вигорання і компонентів професійної самосвідомості. 
За результатами проведеного експериментального дослідження 
можемо говорити про те, що більшість учасників дослідження 
загалом не дуже задоволені власним життям, а саме розподілом 
уваги, часу й сил між роботою та особистим життям, вважають, що 
неправильно ставляться до виконання професійних обов’язків, деякі 
вважають себе трудоголіками; багато хто згадує про те, що не може 
розслабитися навіть вдома, не перестає думати про роботу. 
Більшість учасників вважають, що синдромом «професійного 
вигорання» можна назвати загальну втому, яка особливо 
відчувається наприкінці навчального року, тільки троє учасників 
були обізнані у теорії даного питання до участі у даному 
дослідженні. 

Таким чином, основною метою шкільної психологічної 
служби, як вважають багато авторів, є превентивна система дій, 
направлених на забезпечення індивідуального підходу до 
кожного суб’єкта освітньої діяльності, гармонізація середовища 
та гуманізація суспільних відносин в освіті.  

Подальшою перспективою нашого дослідження є 
розроблення та впровадження заходів по профілактиці та 
попередження появи синдрому професійного вигорання. 
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Perepeliuk T.D., Kudelia I.S. Psychological features of high 

school teachers’ professional burnout. The article presents the results 
of theoretical analysis and the empirical study of high school teachers’ 
emotional burnout. The theoretical analysis of causes, factors of teachers’ 
professional burnout is carried out. The negative influence of professional 
burnout on an individual’s mental health, formation and further 
professional development is substantiated. The analyzed study 
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determines that teachers have the heaviest emotional load at work. 
Absence of a unified theoretical approach to the nature and structure of 
the burnout of education workers leads to importance, at this phenomenon 
research, of specific studies on the relations between burnout and 
components of professional self-consciousness, which should be taken 
into consideration. 

Key words: teacher, emotional burnout, professional burnout, stress, 
resistivity, exhaustion, observation method. 
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ВПЛИВ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ВЧИТЕЛІВ НА РІВЕНЬ 
УСПІШНОСТІ УЧНІВ 

 
Перепелюк Т.Д., Антонюк А.О. Вплив типів темпераменту 

вчителів на рівень успішності учнів. У статті досліджено типи 
темпераменту, визначено показники екстраверсії–інтроверсії та 
нейротизму. Виявлено основні властивості темпераменту такі, як 
предметна ергічність, соціальна ергічність, предметна 
пластичність, соціальна пластичність, предметний темп, 
соціальний темп, предметна емоційність та соціальна емоційність. 
Виявлено рівень процесів збудження, гальмування та рухливості 
нервових процесів. Проаналізовано вплив типів темпераменту 
педагогів на рівень успішності учнів. 

mailto:kudelia24pgf@gmail.com

