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В статье рассмотрены особенности, источники, сущность и де-
формации в профессиональной деятельности специалиста, который 
работает с людьми. 

Peculiarities source, essence and reasons of deformation in the profes-
sional activity of specialist, who works with people are shown in this article. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства пси-
хотравмуюча ситуація стала певною складовою особистого життя 
людини, яка породжує нестабільний емоційний стан, погіршення 
якості спілкування, низьку працездатність, незадоволення собою 
й оточуючим світом. Особливо це стосується професій, пов'язаних із 
людьми (психолог, соціальний працівник, педагог тощо). Мораль-
на відповідальність за здоров'я людей, глибоке співчуття їхньому 
болю і страждань, тривале спілкування з ними можуть спричиню-
вати деформації у професійній діяльності і навіть соматичні хворо-
би. Тому психічне здоров'я фахівців, які працюють із людьми, має 
стати першочерговим завданням суспільства. «Психічне здоров'я — 
це такий відносно стійкий стан організму і особистості, який дає 
змогу людині усвідомлено, враховуючи свої фізичні та психічні 
можливості, а також оточуючі природні та соціальні умови, 
здійснювати та забезпечувати свої індивідуальні та суспільні потре-
би на основі нормального функціонування психофізичних систем, 
здорових психосоматичних і соматопсихічних відношень в орга-
нізмі» [1]. У працях Л. С Виготського, Б. В. Зейгарника, А. Р. Лу-
рія, А. К. Маркової, В. П. Подвойського, С. Л. Рубинштейна та ін. 
розглядаються проблеми деформацій в професійній діяльності, 
зміни в поведінці особистості фахівця під впливом стресів, 
психічної втоми, емоційних напружень. Потрібно враховувати 
й сучасні складні соціально-економічні умови, соціально-політич-
ну нестабільність суспільства, низький статус, невідповідність 
оплати праці виконуваній роботі. Ці та інші фактори є також важ-
ливими чинниками, що погіршують показники здоров'я фахівців, 
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їхнього приватного життя та професійної діяльності. Відтак одним 
із важливих завдань, що стоять перед нами, є розкриття причин ви-
никнення професійних деформацій і професійного вигорання, їх 
ознак, а також сутності та психогігієни фахівця. 

Професійна діяльність має свої особливості, які можуть пози-
тивно або негативно впливати на особистість професіонала. На-
самперед це стосується професій типу «людина — людина». Так, 
професія педагога, психолога, соціального працівника висуває 
жорсткі вимоги до психологічних особливостей фахівця. Від його 
культурного та професійного рівня, моральних якостей, уміння 
спілкуватися, громадянської позиції залежить духовне здоров'я мо-
лоді. Педагог, приміром, повинен вміти створити в студентській 
аудиторії гармонію співпраці, взаємоповаги, прагнення рухатись 
уперед у засвоєнні знань, у самовдосконаленні. Крім знань предме-
та, він мусить мати потребу в доброму ставленні до студентів, ба-
жання підтримувати й спрямовувати тих, хто цього потребує. Але 
в деяких фахівців, які працюють із людьми можуть виникати проб-
леми у професійній діяльності. По-перше, існують певні протипо-
казання щодо професій типу «людина-людина». До них належать, 
зокрема, емоційна нестабільність, висока тривожність, невротизм, 
гнів і страх, психологічна травма тощо. Успішність професійної 
діяльності залежить, в основному, від трьох факторів: якості 
спеціальних знань і вмінь; сили і тривалості професійної мотивації; 
організації психофізіологічної структури діяльності (К. М. Гуре-
вич). Саме індивідуально-типічні особливості особистості не лише 
забезпечують вибір психологічно різних шляхів у досягненні опти-
мального індивідуального способу діяльності, але й впливають на 
всю її організацію їх недооцінка призводить до того, що пошук 
індивідуального стилю діяльності здійснюється стихійно, не завж-
ди оптимально, з великими часовими та психологічними втратами, 
що значно ускладнює процес розвитку особистості професіонала. 
Джерело професійної деформації виражається в деструкції спілку-
вання (різні форми деструкції виникають при неможливості рекон-
струювати ситуацію відповідно до своїх індивідуально-типічних 
особливостей). Це спричинює незадоволення і негативні пережи-
вання і, в кінцевому підсумку, синдром емоційного вигорання, що 
відбувається в ситуаціях постійного вимушеного спілкування 
(спілкування, що відбувається без ініціативи і бажання самої люди-
ни) [2]. Під професійним вигоранням розуміють захисну поведінку, 
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спрямовану на уникнення або зменшення витрат на емоції. У лю-
дини послаблюється сила волі, загострюються індивідуальні особ-
ливості й деякі далеко не позитивні риси характеру. Основними 
ознаками професійного вигорання є швидка втома, негативізм 
у спілкуванні зі студентами, клієнтами, пацієнтами та колегами; 
безсоння, апатія, пасивність; почуття провини; зниження само-
оцінки; підвищена дратівливість; потреба у психостимуляторах 
(тютюн, кава, алкоголь, медикаменти); порушення у харчуванні 
(переїдання або відмова від їжі); соматичні захворювання. У роз-
витку синдрому вигорання вирізняють три стадії: напруження, ре-
зистенція (стійкі зміни) і виснаження. До найбільш ранніх ознак на 
стадії напруження належать приглушеність емоцій і відчуття неза-
доволення собою. Потім виявляються певні зміни: відчуття обме-
женості дій, емоційні зриви, негативні почуття до студентів, клієн-
тів, колег; Відбувається своєрідна деперсоналізація: співробітник 
може залишатися хорошим професіоналом, але колеги та інші ото-
чуючі його люди зауважують, що в нього «порожній погляд» і «хо-
лодне серце», а взаємини з іншими людьми погіршилися. Серйозні 
зміни настають на стадії виснаження: відсутність сили волі та емоцій. 
Людина працює на «автопілоті», засуджує колишні професійні 
цінності, відсторонюється навіть від своїх близьких, намагається 
усамітнитись. Настає редукція особистих досягнень, що виявляєть-
ся в недооцінюванні або навіть негативному оцінюванні себе, своїх 
професійних і службових досягнень і перспектив. Поступово пси-
хологічний конфлікт на стадії виснаження переростає у соматичні 
захворювання: головні болі, виразкову хворобу, гіпертонію, пере-
їдання або анозексію. Виникає потреба зменшити психологічне 
напруження алкоголем, психотропними медикаментами, азарт-
ними іграми. Нерідко реакцією на вигорання є зміна роботи, пе-
рехід на адміністративний вид діяльності або остаточна зміна про-
фесії [3]. 

У цьому зв'язку сьогодні у науково-методичній роботі педа-
гогічних колективів стає потрібним застосування відповідних спо-
собів корекції Я-образу вчителя. Педагогам була запропонована 
експериментальна робота в системі психолого-педагогічного нав-
чання, яка забезпечувала спеціальне пізнання сутності, структури 
та розвитку особистості, психології спілкування в поєднанні з ак-
тивним застосуванням і розвитком його можливостей на практиці. 
Був розроблений і використаний діагностичний метод під назвою 
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«Важливі аспекти організації науково-методичної роботи педаго-
гічного колективу по формуванню Я-образу вчителя-професіона-
ла». Молодим і досвідченим учителям важливо було проранжувати 
відповіді на запитання: «Які аспекти організації науково-методич-
ної роботи педагогічного колективу по формуванню Я-образу вчи-
теля-професіонала необхідно підсилити?». Так, серед молодих вчи-
телів опитувались і пройшли навчання 25 осіб Луцької СШ № 25, 
а серед досвідчених — 27 педагогів з Луцької гімназії № 4. На почат-
ку експериментальної роботи молоді вчителі визначили як проб-
лемні аспекти формування Я-образу вчителя-професіонала в орга-
нізації науково-методичної роботи педагогічного колективу такі 
питання: поглиблення теоретичних знань з фахового предмета, 
розширення етико-психологічних знань щодо взаєморозуміння та 
спілкування, навички наукової організації праці вчителя, організа-
ції науково-творчої і дослідної роботи, а також навички індивідуаль-
ної роботи з дітьми. На останнє місце педагоги поставили питання: 
розширення знань з проблем психології групи та управління, по-
глиблення знань нормативно-правових документів, підготовку 
й організацію виховної роботи з дітьми, навички та техніки групо-
вої роботи, проблеми пізнання та самопізнання особистості. До-
свідчені вчителі до початку психолого-педагогічного навчання вва
жали проблемними такі аспекти в організації науково-методичної 
роботи педагогічного колективу по формуванню Я-образу про-
фесіонала: поглиблення теоретичних знань з фахових предметів, 
набуття навичок індивідуальної роботи з дітьми, розширення ети-
ко-психологічних знань взаєморозуміння, навички з наукової орга-
нізації праці педагога. На останнє місце було поставлено питання 
правового характеру, проблеми пізнання й самопізнання особис-
тості вчителя, знання психології групи [4]. 

Таким чином, і молоді, і досвідчені вчителі більшу увагу приділя-
ють теоретичним знанням і в останню чергу — проблемам пізнання 
та самопізнання особистості вчителя, знанням психології групи. 
Такі результати опитування мають об'єктивні підстави. Річ у тім, 
що педагогічні ВНЗ насамперед готують викладачів-предмєтників 
і конче мало уваги та часу приділяють підготовці особистості вчите-
ля. Так, для психології в навчальних планах відведена мінімальна 
кількість годин і, як правило, на першому-другому, у крайньому 
випадку — на третьому курсах. Без сумніву, саме психологічних 
знань (теоретичних і практичних) бракує студентам, які проходять 
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педагогічну практику. І не лише знань, а й глибокого розуміння пси-
хологічних умов та сенсу педагогічної діяльності, формування психо-
логічної готовності до неї як глибоко специфічної, що вимагає особ-
ливого ставлення і особливих знань [5]. Тому на старших курсах 
після практики все більше студентів розчаровуються у своїй май-
бутній професії. Не менш важливою причиною розчарувань сту-
дентів у своїй професії є й те, що лише певна частина майбутніх 
спеціалістів усвідомлює «необхідність і важливість змін, перетво-
рень свого внутрішнього світу і пошук нових можливостей свого са-
моздійснення в професійній праці» [6]. Тому освоєння необхідних 
знань сприятиме успішнішій діяльності в аудиторії чи класі, ство-
ренню творчої атмосфери на заняггях, а також збереженню особис-
того здоров'я і здоров'я людей, з якими вони працюватимуть. 

Однією з причин виникнення непорозумінь між викладачем 
і студентами, внутрішнього незадоволення своєю працею може бу-
ти також стан здоров'я студентів, учнів на сучасному етапі. Так, 
аналіз даних тестування 188 студентів 1 -х і 2-х курсів 2005—2006 н. р. 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Ук-
раїна» за методикою Роджерса—Даймонда показав, що 143 студен-
ти мають проблеми психологічного плану, а саме: 49 — втікають від 
проблем, 73 — відчувають емоційний дискомфорт і 21 — прагнуть 
домінувати. Якщо в таку аудиторію прийде викладач з ознаками 
професійного вигорання, може виникнути напружена ситуація або 
навіть конфлікт, що, ясна річ, не сприятиме поліпшенню якості 
знань, спілкування і бажання працювати. 

Отже, для успішної професійної діяльності фахівець мусить во-
лодіти: 

— знаннями про причини виникнення синдрому професійного 
вигорання, його ознак, сутності та психогігієни (здоровий спосіб 
життя, навички правильного використання режиму праці та відпо-
чинку, методики релаксації тощо); 

— психологічними знаннями (теоретичними і практичними) 
для розуміння умов і сутності педагогічної діяльності як глибоко 
специфічної, що вимагає особливого ставлення і особливих знань; 

— вправами на розвиток уміння аналізувати взаємини зі студен-
тами (клієнтами, учнями) та прийомами самопізнання та психо-
логічного захисту; 

— тренінгами педагогічної ефективності для осягнення суті педа-
гогічної рефлексії, розвитку емпатії фахівця, глибокого і якісного 
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Розділ IV 

засвоєння методів вирішення завдань для практичної роботи із са-
мовдосконалення особистості. 

Г звичайно, велика роль відводиться керівнику організації у сво-
єчасному виявленні й усуненні симптомів професійних дефор-
мацій, синдрому вигорання у своїх працівників і надання їм не-
обхідної допомоги кваліфікованими фахівцями. 
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