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У зв'язку з великою емоційною напруженістю професійної 
діяльності педагога, нестандартністю педагогічних ситуацій, 
відповідальністю і складністю професійної праці вчителя, 
збільшується ризик розвитку синдрому «емоційного вигорання». При 
цьому дуже мало звертається уваги на діючі ефективні психолого-
педагогічні та медичні технології, які спрямовані на збереження 
здоров'я педагога, що знижують ризик формування синдрому 
«емоційного вигорання» і появи кризи професії в цілому. 

Феномен емоційного вигорання давно відомий в суспільстві і 
вивчається як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Серед них 
можна виокремити таких вчених як Дж. Грінберг, В. В. Бойко, К. 
Маслач, С. Джексон, Б. Перлман. У нашій роботі ми дотримуємося 
думки відомого психолога В. В. Бойка і використовуємо його 
теоретичні напрацювання, які, на наш погляд, найбільш повно 
розкривають поняття «емоційне вигорання». Він розглядає феномен 
«емоційного вигоряння» як механізм психологічного захисту у формі 
повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані 
психотравмуючі впливи. Відповідно до цієї концепції, синдром 
вигоряння розглядається як динамічний процес, що виникає 
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поетапно відповідно до розвитку механізму стресу (фази тривоги, 
резистенції, виснаження). Існує кілька моделей, що описують 
синдром емоційного вигорання: 

 однофакторна модель (вигоряння – це стан фізичного, 
емоційного і когнітивного виснаження, викликаний тривалим 
перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях); 

 двохфакторна модель (вигоряння – двомірна конструкція, 
що складається з емоційного виснаження та деперсоналізації); 

 трьохфакторна модель (вигорання – тривимірний 
конструкт, що включає в себе емоційне виснаження, 
деперсоналізацію  редукцію особистих досягнень); 

 чотирьохфакторна модель (вигоряння (емоційне 
виснаження, деперсоналізація або редуковані персональні 
досягнення) поділяється на два окремих фактори). 

На основі теоретичного аналізу літератури була складена 
теоретична модель досліджуваного явища. 

 
Рис.1 Теоретична модель процесу емоційного вигорання педагогів 

 

В даній теоретичній моделі представлений одновимірний 
підхід, що описує даний феномен. Згідно з ним, вигоряння - це стан 
фізичного, емоційного і когнітивного виснаження, викликаного 
тривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях. 
Фізичне виснаження, перший компонент, характеризується малою 
кількістю енергії, хронічною втомою, і слабкістю. Емоційне 
виснаження, другий компонент вигоряння, містить насамперед 
почуття безпорадності, безнадійності, і провокації. Розумове 
виснаження, третій компонент, характеризується розвитком 
негативних відносин до себе, роботі, і життя безпосередньо. 
Деперсоналізація у даному контексті означає зміну ставлення не 
лише до себе, а й до оточуючих. Дослідивши всі компоненти, що 
ведуть до емоційного вигорання, ми можемо стверджувати чи 
присутнє воно в окремо взятого досліджуваного. 
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Метою дослідження було вивчити особливості емоційного 
вигорання педагогів з різним стажем роботи.  

Були складені і проаналізовані психограма і професіограма 
професійної діяльності вчителів. Це дозволило зробити висновок, в 
якому ми змогли виділили професійно важливі якості, специфічні 
для вчителя, що забезпечують продуктивність його діяльності: 
високий рівень розвитку інтелекту, що передбачає загальну 
ерудицію, розумові вміння і спеціальні знання. Також підкреслюється 
значення таких професійно-важливих якостей як комунікативні 
здібності і чарівність; здатність розумно осмислювати важкі життєві і 
професійні ситуації; професійні інтереси і схильності; комунікативна 
вихованість і такт; організаторські здібності і готовність до лідерства; 
емоційна стійкість; обов'язковість, відповідальність і старанність; 
доброта; почуття гумору і дотепність. 

Для подальшого дослідження нами було обрані такі методики 
як "Опитувальник вигорання" К. Маслач та діагностика емоційного 
вигорання за методикою В. В. Бойко.  
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розвитку молодших школярів, який впливає на формування 
самооцінки і становлення Я-концепції особистості. Переважно, 


