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Емоційне вигорання – це 

синдром, який розвивається під 

впливом хронічного стресу і 

постійного навантаження, що 

призводить до виснаження 

емоційно-енергетичних та 

особистісних ресурсів людини.  

Емоційне вигорання виникає в 

результаті накопичення 

негативних емоцій без 

«розрядки» або «вивільнення» 

від них. 



 

Синдром «професійного 
вигорання» - один із проявів 

стресу, з яким стикається людина 

у власній професійній діяльності. 



 

За даними дослідження американського 

Національного інституту в наш час велика 

кількість  людей у всьому світі страждають 

клінічною формою синдрому хронічної втоми. 

На початку 70 років XX ст. цей стан було 

визначено як синдром «емоційного 

вигорання».  

Існує так звана «група ризику» працівників, 

які найбільш схильні до вигорання – це ті, хто 

працює у сфері «людина-людина» і в силу 

своєї професії змушені багато і інтенсивно 

спілкуватись з іншими людьми.  

Факторами, які впливають на вигорання, є 

індивідуальні особливості нервової системи і 

темпераменту.  



 Термін «професійне вигорання» з’явився 

у психологічній літературі відносно 

недавно. Його ввів американський 

психіатр Дж.Фрейденбергер у 1974 

році. 



 

Причини професійного вигорання: 
- умови праці; 

- напруженість і конфлікти у професійному 

оточенні; 

- недостатня підтримка з боку колег; 

-  недостатні умови для самовираження та 

інновацій; 

- одноманітність діяльності й невміння 

творчо підійти до роботи; 

- праця без перспективи; 

- неможливість побудувати професійну 

кар’єру; 

- результати роботи є непомітними; 

- невирішені особистісні конфлікти.; 

- особисті переживання педагога. 



 

Найбільш високі показники емоційного 

вигорання мають педагоги зі стажем від 10 

до 15 років. Вважається, що це пов’язано із 

кризою середнього віку. Саме в цьому віці 

людина вперше озирається назад, 

замислюється над тим, чого досягла, оцінює 

свої професійні досягнення. Якщо їй 

здається, що вона не досягла певних успіхів 

(велика зарплата, статус, посада), свідомо чи 

ні, людина починає відчувати емоційний 

дискомфорт, психічну напругу, 

незадоволення працею, перевтому. 



 

Ознаки емоційного вигорання: 

1. Зниження самооцінки, яке виявляється в таких 

станах, як – от: 

- замало позитивних емоцій, деяка відчуженість у 

взаємостосунках з членами родини, колегами ;  

- - безпорадність та апатія, яка з часом може перерости 

в агресію та відчай. 

2. Відчуття самотності, що виявляється: 

- у непорозумінні з дітьми та їхніми батьками; 

- у неможливості нормального емоційного контакту з 

дітьми та колегами. 

3. Емоційне виснаження, яке виявляється: 

- у зниженні ціннісного ставлення до життя; 

- у байдужості до всього, навіть до свого особистого 

життя; 

- у втомі, апатії та депресії, що з часом призводить до 

розвитку серйозних хвороб . 



 

Чим відрізняється професійне 
«вигорання» від емоційного?  

Фактично – це синоніми, оскільки сам 

термін «емоційне» вигорання з’явився у 

професійній сфері. Але можна припустити, 

що емоційне вигорання – ширше поняття, 

тобто результат тривалої дії «терпимих» 

стресових факторів, пов’язаних передусім зі 

спілкуванням і напруженими ситуаціями. 



 

 

Поради при професійному (емоційному) вигорання: 

-  спиратися на свої реальні переживання, а не 

вигадані образи чи картинки, які хочеться наслідувати. В такий 

спосіб може допомогти створення собі уявної людину, яка б вас 

підтримувала в найважчих ситуаціях; 

- поміркуйте над теплими словами підтримки. В кризовій ситуації, 

коли відчуваєте, що втрачаєте контроль, глибоко вдихніть та 

видихніть; 

-  вивчайте сигнали втоми свого тіла та психіки. Будьте попереду 

своєї кризи; 

- розробіть пам’ятку із десяти занять, які вам приємні, приносять 

задоволення і полегшення. Вони самі, як і спогад про них про 

них, є Вашими ресурсами; 

- звертайтесь і просіть по допомогу. Заздалегідь розподіляйте 

роботу та домашні обов’язки. Відмовтесь від думки, що ви 

впораєтесь з усім самостійно; 

- плануйте сон; 

- будьте здорові та щасливі. 



 

Дякую за увагу! 


