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У доповіді розглянуто результати емпіричного дослідження факторів, що 

детермінують формування та розвиток професійного вигорання вихователів 

дитячих навчальних закладів. Виявлено, що на ранніх етапах вигорання 

пріоритетна роль у його формуванні належить професійним чинникам, на 

більш пізніх – організаційно-управлінським та індивідуальним (соціально-

демографічними і психологічним), а також визначено зв’язок професійного 

вигорання, окремих його симптомів і фаз з віком, освітою, типом навчального 

закладу, місцевістю, задоволеністю у розподілі часу, сили, уваги між роботою і 

всім тим, що складає їй альтернативу. 

Ключові слова: професійне вигорання, детермінанти вигорання, 

організаційно-управлінські чинники, професійні чинники, індивідуальні чинники. 

The report reviews empirical research results of factors that determine the 

formation of preschool teachers' professional burnout. The research shows the role 

of professional factors for the burnout formation on the early stages and role of the 

management and individual (socio-demographic and psychological) factors on the 

later stages. It reveals the connection between professional burnout, certain burnout 



symptoms and phases and age, education, school's type, place of living, satisfaction 

in work-life balance, effort and attitude between work and other alternatives. 

Keywords: professional burnout, burnout determinants, management factors, 
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В останні роки проблема професійного вигорання набула великого 

резонансу.  

Попри відносну новизну терміна «професійне вигорання» – не творіння 

нинішніх соціально-економічних умов, ускладнених глобальною кризою, 

переходом до ринкової економіки та нестабільністю соціально-політичного 

становища країни. Проте саме у наш час ми говоримо про зростання кількості 

вигорілих спеціалістів, про його закономірність і типовість. Відомий 

австрійський психотерапевт А. Ленгле (2008), пояснює таку ситуацію 

прагматичністю часу, в якому все спрямоване на досягнення максимальної 

продуктивності, характеризується поспіхом, різноманітністю можливостей для 

діяльності, спрямованістю на досягнення та необов’язковістю [1, с. 16].  

У наш час вигорання стало тим феноменом, який властивий представникам 

будь-яких професійних (педагогічним, медичним соціальним, пенітенціарним 

працівникам, правоохоронцям, військовим, пілотам, спортсменам, акторам і 

співакам, керівникам установ і організацій, духовенству та ін.) і непрофесійних 

(мається на увазі безробітних, вигорання у шлюбі, сім’ї) груп, про що свідчать 

результати досліджень Г. Абрамової, О. Асмаковець, В. Бойка, Т. Большакової, 

Н. Водоп’янової, О. Гнезділової, О. Гринь, О. В. Крапівіної, В. Лук’янова, 

С. Максименка та О. Хаустової, М. Надежиної, В. Орла, О. Рудакової, 

Н. С. Савіної, Н. Самикіної та В. Сулицького, Т. Фокіної, Ю. Юдчиц, 

Л. Юр’євої, М. Baerwald, А. Bakker та W. Schaufeli, S. Ginsburg, А. Dworkin, 

P. Gill-Monte, E. Iwanicki, C. Kyriacou, C. Maslach і S. Jeckson, S. Muse та 

E. Chase, G. Roberts, J. Hakanena, C. Cherniss, R. Schwab та ін.  

У фокусі представленого дослідження – вихователі дитячих навчальних 

закладів. Саме на них покладено важливу місію: турбуватися про життя і 

здоров’я дітей, і їх відповідальність співмірна з тією, яку несуть батьки. 



Вихователі – близький і доступний зразок для наслідування, еталон для 

порівняння, тому їх щоденна професійна діяльність – постійна робота над 

самовдосконаленням, яка вимагає неабияких затрат енергії і часу. Професійні 

обов’язки вихователя передбачають виконання навчально-методичного 

навантаження, у ході якого він повинен самостійно приймати і реалізовувати 

педагогічні рішення, нести відповідальність за їх наслідки, постійно 

здійснювати самоконтроль, бути готовим до соціальної оцінки своїх дій, 

нестандартних ситуацій і миттєвого реагування на них тощо. До того ж, реалії 

сьогодення вимагають від вихователя конкурентоспроможності, мобільності, 

гнучкості, креативності, доброї базової освіти, широкої професійної підготовки, 

високого культурно-технічного рівня, уміння виживати в умовах змагальності 

та швидко оновлювати й поповнювати знання та ін. У результаті, вихователь 

проводить менше часу з сім’єю, друзями, відмовляється від хобі, нехтує 

особистими потребами та ін. Як правило, такі жертви не приносять очікуваних 

результатів, адже успіх виявляється значно нижчим від витрачених зусиль, 

натомість педагог почуває себе знесиленим, втомленим, у нього знижується 

працездатність і задоволення від роботи, звужується коло спілкування, 

збільшується кількість скарг психосоматичного характеру та ін. Ідеалізм, 

трудовий ентузіазм, наснага перетворюються у їх повну протилежність та 

створюють передумови для формування професійного вигорання. 

Професійне вигорання небезпечне наявністю широкого спектру симптомів 

невротичного та психосоматичного плану та детермінуючих його виникнення 

чинників, які вимагають диференційованих підходів як до профілактики, так і 

до психологічної корекції синдрому. 

У сучасній психологічній науці виділяють три підходи до пояснення 

детермінант формування та розвитку вигорання: 

1) інтерперсональний (соціально-психологічний, міжособистісний) підхід 

(B. P. Buunk, W. B. Schaufeli, C. Maslach і ін.) дотримується позиції, за якої 

основними детермінантами вигорання вважаються асиметрія відносин у 

континуумі «професіонал-суб’єкт діяльності», специфіка самої роботи у 



соціальній сфері, що відрізняється великою кількістю перевантажуючих 

психіку контактів з різними людьми [7, p. 149]. 

Домінуючу роль у формуванні професійного вигорання C. Maslach (1998) 

відводить корпоративним чинникам, до яких відносить інституційні, 

організаційні, соціальні та статусно-рольові. На її думку, організаційні 

причини, характер і стан роботи несуть у собі більший потенційний ризик 

вигорання, ніж особистісні характеристики працівників. Окрім цього, складні 

стосунки з адміністрацією та негативний психологічний клімат у колективі 

здатні спровокувати професійне вигорання будь-якого працівника, а часто й 

цілого підрозділу [5, с. 551, 553]. 

Аналізуючи наукову літературу, C. Maslach і M. P. Liether (1997, 1999) 

визначили шість ключових напрямів робочого життя, у яких невідповідність 

«професія-людина» виступає предиктором вигорання: чітко встановлене наван-

таження; відчуття вибору, контролю; визнання, винагорода; відчуття 

спільності, чесність; повага і справедливість; значущі, професійні цінності [7, 

р. 149]. 

B. P. Buunk i W. B. Schaufeli (1993) визначили соціальне порівняння та 

симптом зараження як два аспекти процесу соціальної взаємодії, що призводять 

до вигорання. Однак, чутливість до вигорання, на їхню думку, залежить від 

низки особистісних особливостей та мотиваційних чинників [3, с. 164-167]; 

2) індивідуальний (індивідуально-психологічний, інтраперсональний) 

підхід (L. Hallsten, S. E. Hobfoll, J. Freedy, A. Pines, W. Pаine та ін.) у якості 

основних детермінант вигорання виокремлює особливості емоційної та 

мотиваційної сфер особистості, зокрема, невідповідність між дуже високими 

очікуваннями від роботи та дійсністю, з якою спеціалісту щодня доводиться 

зіштовхуватися; 

3) організаційний (організаційно-психологiчний) підхід (L. Benett, 

R. J. Berk, I. Winnubst і ін.) визначає причиною вигорання чинники 

професійного середовища (особливості організаційної структури, режим 

діяльності, стиль керівництва, недостатню підтримку та автономію, рольові 



конфлікти, неадекватний чи недостатній зворотний зв’язок керівництва й ін.).  

На жаль, запропоновані підходи не відображають повної картини 

детермінант вигорання та є доволі суперечливими: вони варіюються від автора 

до автора і за змістом, і за кількісним наповненням. Окрім цього, аналіз 

доступної наукової літератури свідчить про незначну кількість даних стосовно 

проблеми детермінант вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів 

(К. О. Дубініцька, 2011; О. О. Рукавішніков, 2001; Л. І. Тищук, 2008; B. Akman і 

ін., 2010; D. A. Cazares, 2009; Y. Wang і J. Qin, 2011), порівняно з іншими 

представниками педагогічної професії (вчителями, викладачами, керівниками 

навчальних закладів). 

Мета представленого дослідження полягає у виявленні чинників 

формування та розвитку професійного вигорання у вихователів з різними 

рівнями сформованості синдрому.  

Її було конкретизовано у таких завданнях: 

1) виявити особливості професійного вигорання у вихователів дитячих 

навчальних закладів; 

2) визначити детермінуючі його формування та розвиток чинники у 

вихователів з різними рівнями сформованості синдрому. 

У дослідженні використано «Методику діагностики рівня «емоційного 

вигорання» В. В. Бойка, яка дозволяє дослідити синдром як динамічну модель у 

межах процесуального підходу та розкриває повну картину професійного 

вигорання за трьома фазами та дванадцятьма симптомами і дає можливість 

глибоко вивчити синдром [4, с. 161-169]; авторську анкету «Особливості 

професійного вигорання вихователів» для виявлення детермінуючих чинників і 

симптомів професійного вигорання у вихователів. 

Дослідженням було охоплено 180 вихователів (з них 60 вихователів з 

високим рівнем сформованості професійного вигорання, 60 – з середнім і 60 – з 

низьким). Середній вік респондентів – 29,4 роки, стаж – від 1 місяця до 40 

років. 

За підсумковим показником сформованості професійного вигорання, 



визначеним за методикою В. В. Бойка, вибірку було розділено на три групи: 

респонденти з високим рівнем вигорання (ВРВ) (М=209,3), середнім (СРВ) 

(М=140,82) і низьким (НРВ) (М=78,61) (див. табл. 1).  

Аналіз табл. 1 вказує на загальну тенденцію: у групі респондентів з ВРВ 

середні за всіма компонентами вигорання значно вищі, ніж у групах 

респондентів з СРВ і НРВ, а в групі з СРВ вищі, ніж у групі з НРВ.  

Таблиця 1 

Усереднені значення за шкалами методики діагностики рівня «емоційного 

вигорання» В. В. Бойка для трьох груп респондентів 

Групи респондентів  

Шкали 

з ВРВ з СРВ з НРВ 

М M M 

Переживання психотавмуючих обставин 

(ППО) 
20 12,28 5,26 

Незадоволеність собою (НС) 9,83 7,10 3,57 

Загнаність у кут (ЗуК) 14,13 8,08 4,35 

Тривога і депресія (ТіД) 17,17 12,62 4,78 

Напруга (фН) 61,28 40,08 17,96 

Неадекватне вибіркове емоційне реагування 

(НВЕР)  

19,78 16,38 12,48 

Емоційно-моральна дезорієнтація (ЕмД) 16,87 13,21 9,96 

Розширення сфери економії емоцій (РСЕЕ) 17,91 13,13 5,48 

Редукція професійних обов’язків (РПО) 20,57 16,90 11,61 

Резистенція (фР) 75,11 59,87 39,52 

Емоційний дефіцит (ЕД) 16,52 10,41 5,74 

Емоційне відчуження (ЕВ) 16,57 12,18 7,61 

Особистісне відчуження (ОВ)  20,22 8,33 3,26 

Психосоматичні і психовегетативні порушення 
(ПіПП) 

19,61 9,21 4,52 

Виснаження (фВ) 72,91 40,10 21,13 

Підсумковий показник сформованості 
професійного вигорання (ППСВ) 

209,3 140,82 78,61 

Середнє ППСВ також вище у 1,5 рази у групі респондентів з ВРВ 

(М=209,3), порівняно з групою з СРВ (м=140,82) і у 2,7 рази, у порівнянні з 

групою з НРВ (М=78,61), а в групі з СРВ у 2,3 рази вище, порівняно з групою 

респондентів з НРВ. У трьох групах  за значеннями середніх переважає фаза 

«резистенція», проте у групі респондентів з ВРВ ми говоримо про її 

сформованість, а у групі з СРВ і НРВ вона перебуває на стадії формування. 



Середні за фазами «виснаження» та «напруга» свідчать про їхню сформованість 

у групі респондентів з ВРВ, етап формування – у групі респондентів з СРВ та 

не сформованість у групі респондентів з НРВ. 

У групі респондентів з ВРВ найвищі середні визначено за симптомами 

РПО (М=20,57); ОВ (М=20,22), ППО (М=20), НВЕР (М=19,78), найнижчі – за 

симптомами НС (М=9,83), ЗуК (М=14,13), ЕД (М=16,52), ЕВ (М=16,57). У групі 

респондентів з СРВ найвищі середні виявлено за РПО (М=16,19), НВЕР 

(М=16,38), ЕМД (М=13,21), РСЕЕ (М=13,13), найнижчі – за симптомами НС 

(М=7,10); ЗуК (М=8,08), ОВ (М=8,33), ПіПП (М=9,21). У респондентів з НРВ 

найвищі середні визначено за симптомами НВЕР (М=12,48), РПО (М =11,6), 

ЕмД (М=9,96), ЕВ (М=7,61), найнижчі – за ОВ (М=3,26), НС (М=3,57), ЗуК 

(М=4,35), ПіПП (М=4,52). Як бачимо, симптоми РПО, НВЕР мають високі 

середні у трьох групах, проте показники рівня їх сформованості у кожній групі 

різні: у групах респондентів з ВРВ і СРВ ці симптоми сформовані, а у групі з 

НРВ вони перебувають на стадії формування. Середні, визначені за симптомом 

ЕМД, демонструють сформованість симптому у групі респондентів з СРВ і не 

сформованість у групі респондентів з НРВ. Окрім названих симптомів, у групі 

респондентів з ВРВ високі значення середніх, що свідчать про сформованість 

симптомів, визначено за шкалами ОВ та ППО, у групі респондентів з СРВ – за 

симптомом РСЕЕ, який знаходиться на стадії формування, у групі респондентів 

з НРВ – за симптомом ЕВ, проте він не сформований. Найнижчі середні за 

симптомами НС і ЗуК визначені у трьох групах, проте у групі респондентів з 

ВРВ значення середнього говорить про початок їх формування, тоді як у двох 

інших групах вони не сформовані. Очевидно, педагогам властиво неадекватно 

оцінювати власні недоліки у роботі та результати своєї діяльності, через що 

їхня професійна самооцінка часто завищена, що підтверджують дослідження 

Н. В. Назарук [2, с. 94].  

Низькі значення середніх за симптомами ПіПП та ОВ, виявлені у групах 

респондентів з СРВ і НРВ, свідчать про їх не сформованість. Окрім спільних 

для трьох груп симптомів, найнижчі середні було визначено за симптомом ЕД 



та ЕВ у групі респондентів з ВРВ, які характеризують їх як сформовані.  

Застосування Н-критерію Крускала-Уолліса також вказує на достовірні 

відмінності між трьома групами респондентів на рівні статистичної значущості 

р≤0,01 за усіма компонентами вигорання (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Статистично значущі відмінності між групами респондентів з різними 

рівнями сформованості професійного вигорання за його компонентами 

Складові вигорання 

Групи, між 
якими 

виявлено 
значущі 

відмінності 

Показник 

Н-кри-
терію 

переживання психотравмуючих обставин (ППО) 1 > 2, 3; 2 > 3 165,860 

невдоволення собою (НС) 1 > 2, 3; 2 > 3 139,178 

загнаність у кут (ЗуК) 1 > 2, 3; 2 > 3 142,751 

тривога і депресія (ТіД) 1 > 2, 3; 2 > 3 121,911 

фаза напруга (фН) 1 > 2, 3; 2 > 3 236,334 

неадекватне вибіркове емоційне реагування 

(НВЕР) 
1 > 2, 3; 2 > 3 92,021 

емоційно-моральна дезорієнтація (ЕМД) 1, 2 > 3 31,659 

розширення сфери економії емоцій (РСЕЕ) 1 > 2, 3; 2 > 3 131,907 

редукція професійних обов’язків (РПО) 1 > 2, 3; 2 > 3 68,644 

фаза резистенція (фР) 1 > 2, 3; 2 > 3 205,387 

емоційний дефіцит (ЕД) 1 > 2, 3; 2 > 3 98,725 

емоційне відчуження (ЕВ) 1 > 2, 3; 2 > 3 85,043 

особистісне відчуження (ОВ) 1 > 2, 3; 2 > 3 180,149 

психосоматичні та психовегетативні порушення 
(ПіПП) 

1 > 2, 3; 2 > 3 126,320 

фаза виснаження (фВ) 1 > 2, 3; 2 > 3 229,139 

підсумковий показник сформованості 
вигорання (ППСВ) 

1 > 2, 3; 2 > 3 309,046 

Примітка: 1 – група респондентів зі сформованим симптомом/фазою чи 

ВРВ, 2 – група респондентів з симптомом/фазою, що перебувають на стадії 
формування чи з СРВ, 3 – група респондентів з несформованим 

симптомом/фазою чи з НРВ. 
Узагальнені результати авторської анкети «Особливості професійного 

вигорання вихователів» продемонстровано у графічній формі на рисунку 1. 

Порівнявши середні, виявлено переважання індивідуальних чинників 

професійного вигорання у респондентів трьох груп. Тоді як професійні чинники 



вигорання більш характерні для респондентів із середнім рівнем його 

сформованості. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Усереднені значення чинників професійного  вигорання 

 у респондентів з різними рівнями його сформованості 

Отримані у результаті застосування однофакторного дисперсійного аналізу 

Крускала-Уолліса дані продемонстровано у табл. 3, аналіз якої вказує на 

статистично достовірні відмінності (р≤0,01) між групами респондентів з ВРВ та 

НРВ за організаційно-управлінськими та індивідуальними чинниками; 

професійні чинники переважають у групі респондентів з СРВ.  

Таблиця 3 

Статистично значущі відмінності між групами респондентів за 

детермінантами професійного вигорання (за Н-критерієм Крускала-Уолліса) 

Чинники 

вигорання 

Групи, між якими виявлено 

значущі відмінності 

Показник 

Н-критерію 
Р 

професійні 2 > 3 10,672 0,0048 

організаційно-
управлінські 

1 > 3 18,968 0,0001 

індивідуальні 1 > 3 13,887 0,0010 

Примітка: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; 1 – група респондентів з ВРВ, 2 – з 

СРВ, 3 – з НРВ. 

Тобто, умови праці, її зміст, робочі навантаження і перевантаження, 

неадекватний стиль керівництва, а також індивідуальні чинники, що включають 

особистісні стани, властивості, якості; соціально-демографічні показники та ін. 

переважно детермінують розвиток вигорання на більш пізніх стадіях його 



формування. Водночас професійні чинники (відсутність педагогічних 

здібностей, такту, насиченість робочого дня спілкуванням, когнітивно -складні 

ситуації взаємодії, високі вимоги до компетентності, саморозвитку та ін.) 

більшою мірою детермінують його формування на ранніх стадіях. 

На основі результатів застосованих методики та анкети також було 

виявлено, що у вихователів, які працюють не за фахом, переважає симптом 

невдоволення собою (U=9494,5, p≤0,05), тоді як вихователям, які мають базову 

дошкільну освіту (U=9425,5, p≤0,05), властива схематизація, мінімізація 

обов’язків, які вимагають емоційних затрат (редукція професійних обов’язків). 

Вихователям, які працюють у ДНЗ звичайного типу, у порівнянні з 

вихователями, які працюють у ДНЗ компенсуючого та санаторного типів, 

притаманні вищі рівні сформованості вигорання загалом (U = 6725, p≤0,01), 

двох його фаз («виснаження» (U = 6352,5, p≤0,01) та «напруги» (U = 6508,5, 

p≤0,01)) і чотирьох симптомів (переживання психотравмуючих обставин 

(U = 6789, p≤0,01), тривоги та депресії (U=6179,5, p≤0,01), емоційного дефіциту 

(U = 6533, p≤0,01), особистісного (U = 7154,5, p≤0,05) та емоційного 

відчуження (U = 7501,5, p≤0,05)). Очевидно, такий результат можна пояснити 

наявністю у ДНЗ компенсуючого чи санаторного типів кращих санітарно-

гігієнічних умов праці, матеріально-технічного забезпечення, а також меншим 

навантаженням (мала кількість дітей у групах, менша тривалість робочого дня, 

але довші відпустки, вища заробітна плата та ін.).  

Виявлено також, що у вихователів, які працюють у сільській місцевості, 

окремі показники вигорання вищі, ніж у вихователів, які працюють у міських 

ДНЗ, що, очевидно, зумовлене умовами праці, неналежною матеріально-техніч-

ною базою, роботою у різновікових групах тощо. Зокрема: вигорання в цілому 

(U = 11228,5, p≤0,01), фази «напруга» (U = 11335,5, p≤0,01) та «виснаження» 

(U = 11552,5, p≤0,01), симптоми тривога і депресія (U = 10942, p≤0,01), 

психосоматичні та психовегетативні порушення (U = 11907,5, p≤0,05), 

переживання психотравмуючих обставин (U= 11613,5, p≤0,05), емоційний 

дефіцит (U= 11456, p≤0,05). 



Вартим уваги є той факт, для 81,4% вихователів з ВРВ та для 66% 

вихователів з СРВ властиві низька задоволеність роботою та розподілом часу, 

сил, уваги між роботою та особистим (приватним) життям. Тоді як у групі 

респондентів з НРВ цей показник властивий тільки 37,96% вихователів. 

У ході дослідження було виявлено зв’язки між вигоранням і його 

складовими та мотивами вибору вихователями професії. Так, для вихователів, 

які обрали професію з власної ініціативи, властиві нижчі показники за 

симптомом ЗуК, ніж у вихователів, для яких вибір професії був випадковістю 

(Н = 12,148, p≤0,01); та за симптомами НВЕР (Н = 7,642, p≤0,05), ЕМД 

(Н = 8,161, p = p≤0,05), ЕД (Н = 9,813, p≤0,050), фН (Н = 7,678, p≤0,05) і ППСВ 

(Н = 9,662, p≤0,05), ніж у вихователів, для яких вибір професії був вимушеною 

мірою. Також виявлено, що симптом ТіД більш властивий вихователям, для 

яких вибір професії був вимушеною мірою, ніж для вихователів, які обрали 

професію випадково (Н = 10,375, p≤0,05). Отримані значення дозволяють 

говорити, що нереалізовані бажання, нездійснені очікування, професія, обрана 

не у відповідності зі здібностями людини є тими чинниками, що сприяють 

формуванню професійного вигорання. 

Симптоми тривоги та депресії, редукції професійних обов’язків більше 

властиві тим вихователям, які працюють, і тим, які заочно здобувають вищу 

освіту за фахом, ніж вихователям з вищою освітою (Н = 9,916, p ≤ 0,05 та 

Н = 8,2347, p ≤ 0,05 відповідно); симптоми неадекватне вибіркове емоційне 

реагування та емоційний дефіцит більше властиві групі респондентів з серед-

ньою спеціальною освітою у порівнянні з групами з вищою та незакінченою 

вищою освітою (H = 7,655, p ≤ 0,05 та Н = 8,09, p ≤ 0,05).  

Достовірно значущі відмінності у рівнях сформованості окремих симп-

томів вигорання виявлено у різних вікових групах. Так, у вихователів 20-29 

років рівень сформованості симптому тривога та депресія вищий, ніж у 

вихователів 40-49 та 50-59 років (H = 13,32964, p ≤ 0,05). Емоційно-моральна 

дезорієнтація більш сформована у респондентів 30-39 років, 40-49 та 50-59 

років, ніж у групі вихователів до 20 років (H = 12,772, p ≤ 0,05). Розширення 



сфери економії емоцій значною мірою характерне для вихователів 30-39 років, 

ніж для усіх інших вікових груп (H = 10,637, p ≤ 0,05), тоді як редукція 

професійних обов’язків більше сформована у вихователів 20-29, 30-39 та 40-49 

років, ніж у вихователів, вік яких понад 60 років (H = 13,152, p ≤ 0,05). 

Особистісне відчуження менше властиве респондентам до 20 років у порівнянні 

з ними воно вище у вихователів 20-29 та 30-39 років (H = 16,247, p ≤ 0,05), є 

відмінність у сформованості цього симптому і між групами респондентів 20 -29, 

у яких він більше сформований, та 40-49 років (U = 3201, p ≤ 0,05). Симптом 

«психосоматичні та психовегетативні порушення» має вищі показники 

сформованості у вихователів 20-29, 30-39, 40-49 років (H = 14,282, p ≤ 0,05) у 

порівнянні з вихователями до 20 років (U = 1949, p ≤ 0,05; U = 822, p ≤ 0,01 та 

U = 542,5, p ≤ 0,01). 

Достовірно значущі відмінності між групами вихователів різного віку 

виявлено також за рівнями сформованості фаз вигорання. Так, рівень 

сформованості «резистенції» вищий у вихователів 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 

років у порівнянні з вихователями, яким до 20 років (H = 19,392, p ≤ 0,01). Слід 

зазначити, що рівень сформованості «резистенції» вищий у вихователів 30-39 

років у порівнянні з групою вихователів 50-59 років (U = 1711,5, p≤0,05). Рівень 

сформованості фази «виснаження» також переважає у групах вихователів 20-29 

та 30-39 років (H=  14,282 p ≤ 0,05), у порівнянні з вихователями до 20 років. 

Більше сформована ця фаза й у вихователів 30-39 років у порівнянні з 

вихователями 40-49 років (U = 1711,5, p ≤ 0,05).  

Показник рівня сформованості вигорання в цілому теж відрізняється у 

різних вікових групах (H = 16,207, p ≤ 0,01): він вищий у групі вихователів 20-

29 років (U = 1659, p ≤ 0,01), 30-39 років (U = 786, p ≤ 0,01) у порівнянні з 

групою вихователів до 20 років. Очевидно причиною появи професійного виго -

рання та спаду професійної діяльності у вихователів після 10-15 років роботи 

можуть бути зміна мотивів і мети його діяльності з віком, засобів її реалізації, 

поява так званої «педагогічної кризи» (Ю. Л. Львова, 1988) чи «професійного 

старіння (А. К. Маркова, 1996), пов’язаної з невідповідністю очікуваного та 



фактичного результату, відсутністю віддачі від вихованців, наданням переваги 

окремим «улюбленим» прийомам діяльності та появою відчуття, що треба щось 

змінювати, відчуттям самотності, невірою у свої сили, напругою, що виникають 

в результаті відсутності підтримки колег та адміністрації та призводять до 

ізоляції педагога від колективу, прагненням йти в ногу з часом та відчутністю 

часу й можливостей для його реалізації; професійною втомою, моногонією 

тощо. 

Як показує практика, більшість педагогів справляються з кризою, проте 

часто вона може ставати однією з причин професійного вигорання [6]. Таким 

чином, зі зростанням рівня сформованості професійного вигорання, зростають, 

насамперед, показники симптомів фази «резистенція»: неадекватне вибіркове 

емоційного реагування, редукція професійних досягнень, розширення сфери 

економії емоцій; переживання психотравмуючих обставин. 

Аналіз результатів емпіричного дослідження дозволив виявити провідні 

чинники формування професійного вигорання на різних етапах його генезису 

(професійні чинники на ранніх стадіях, на більш зрілих – організаційно-

управлінські та індивідуальні, що включають соціально-демографічні та 

психологічні), а також зв’язок професійного вигорання, окремих його фаз і 

симптомів з віком, освітою, типом закладу, в якому працюють вихователі, 

місцевістю, задоволеністю розподілом часу, сил, уваги між роботою та 

особистим життям. Статистично значущих відмінностей між групами 

вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання за 

стажем, мотивацією вибору професії, кількістю дітей у групах виявлено не 

було. 

Виявлені й описані основні чинники професійного вигорання вихователів 

можуть бути прийняті за основу для диференціального підходу в проведенні 

психокорекційних заходів, спрямованих на зниження рівня синдрому та його 

профілактику. 
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