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АНОТАЦІЯ 

П’янківська Л. В. Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів вищих навчальних закладів МВС України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих 

умовах”. – Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського, Київ, 2019. 

Наукова робота присвячена проблемі психологічної профілактики 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів, що навчаються у вищих 

навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. 

Шляхом аналізу поглядів на природу вигорання у психологічній науці 

проведено теоретичне вивчення синдрому “емоційного вигорання” як 

деструктивного явища особистості. З’ясовано, що синдром “емоційного 

вигорання” виникає непомітно, має багатоаспектні форми прояву, впливає на 

працездатність особистості й діяльність в цілому, призводячи до дисгармонії 

та порушення системи взаємовідносин у соціумі. Доведено, що вигорання, 

крім професійної сфери діяльності людини, проявляється і в інших сферах її 

життя (сімейній, соціальній, побутовій). 

Проведено диференціацію понять синдром “емоційного вигорання” з 

“професійною деформацією”, “депресією”, “стресом”, “хронічною втомою”. 

Установлено, що правильне трактування симптомів та наслідків прояву 

синдрому “емоційного вигорання” стосовно інших негативних психічних 

станів є запорукою ефективної профілактичної роботи. 

Проаналізовано результативний, процесуальний, системний та 

екзистенціальний підходи, що спрямовані на вивчення синдрому “емоційного 

вигорання”. У ході розкриття основних моделей синдрому “емоційного 

вигорання”, з’ясовано, що в їх основі міститься базова складова – емоційне 

виснаження особистості. Охарактеризовано симптоми емоційного вигорання 

на емоційному, когнітивному, соціальному та поведінковому рівнях прояву із 
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супутнім встановленням специфіки його перебігу в особистості курсанта, 

який навчається в закладі вищої освіти МВС України. 

Показано, що поєднання освітньої та службової діяльності курсанта, з 

одного боку, впливає на результативність і успішність його навчання, а з 

іншого – породжує симптоматику синдрому “емоційного вигорання”. 

Обґрунтовано, яким чином на появу синдрому у курсантів впливає соціальна 

депривація. Висвітлено, що всі різновиди соціальної депривації у курсантів 

проявляються комплексно, тісно пов’язані й взаємодоповнюють одна одну, 

маючи відмінності у ступені вираженості. Встановлено, що соціально-

психологічні умови освітньої та службової діяльності курсантів можуть бути 

підґрунтям для появи соціальної депривації. 

В дисертаційному дослідженні розкрито особливості проведення 

заходів психологічної профілактики з курсантами системи Міністерства 

внутрішніх справ України. Показано особливості проведення первинної, 

вторинної і третинної психологічної профілактики в системі Міністерства 

внутрішніх справ України. Визначено, що провідною є первинна 

психологічна профілактика, яку спрямовано на вивчення психічних впливів 

на особистість курсанта, властивостей його психіки та можливостей, що в 

перспективі дає змогу запобігти різноманітним захворюванням та 

негативним психічним проявам, у тому числі синдрому “емоційного 

вигорання”. Розкрито основні напрями психологічної профілактики з 

курсантами, які потребують особливої уваги під час навчання. З’ясовано, що 

психопрофілактичні заходи в системі Міністерства внутрішніх справ України 

доречно проводити на п’яти рівнях: організаційно-нормативному, психолого-

педагогічному, психологічному, медико-профілактичному та науково-

методичному. Показано змістове наповнення кожного рівня психологічної 

профілактики. 

Апробовано психодіагностичний комплекс методик, спрямованих на 

виявлення синдрому “емоційного вигорання” у майбутніх поліцейських та 

особливості його застосування. Психодіагностичний комплекс методик дав 
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змогу розширити і встановити взаємозв’язки між проявами синдрому 

“емоційного вигорання” та індивідуально-типологічними властивостями 

особистості курсанта, рівнями його професійної дезадаптації, сформованою 

системою життєстійкості, стійкими функціональними станами, що 

впливають на працездатність та основними стратегіями подолання стресових 

ситуацій. 

У роботі всебічно відображено результати емпіричного дослідження 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів. Встановлено, що майже у 

половини досліджуваних осіб запущений механізм формування емоційного 

вигорання. Визначено, що домінуючим компонентом у структурі синдрому 

“емоційного вигорання” майбутніх працівників поліції є фаза “резистенції”, 

що виражається у вибірковому спілкуванні курсанта, прагненні до 

психологічного комфорту й усамітнення, поверховості у виконанні 

службових завдань, зниженні емоційних затрат у процесі освітньої 

діяльності. Визначено, що у курсантів менш сформована фаза “виснаження”, 

яка характеризується проявом негативних емоцій чи їх виключенням зі сфери 

професійної діяльності. Найменш вираженою є фаза “напруження”, що 

вказує на усвідомлення курсантами основних психотравмуючих чинників 

діяльності, яких неможливо уникнути та які спричиняють накопичення у них 

роздратування та обурення. 

Доведено, що під час формування синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів зростають показники “неадекватного вибіркового та емоційного 

реагування”, “емоційної відстороненості”, “емоційного дефіциту”, “редукції 

професійних досягнень”, “емоційно-моральної дезорієнтації”, “розширення 

сфери економії емоцій”, “переживання психотравмуючих обставин”. 

Установлено, яким чином на формування синдрому “емоційного 

вигорання” досліджуваних осіб впливає процес професійної дезадаптації. 

Визначено, що професійна дезадаптація породжує симптоми синдрому 

“емоційного вигорання” курсантів на психофізіологічному, соціально-

психологічному та професійному рівнях. Доведено, що чим нижчий рівень 
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професійної дезадаптації, тим менше негативних проявів емоційного 

вигорання простежується у курсанта. 

Констатовано, що зниження показників життєстійкості і контролю, 

підвищення показників прийняття ризику і включеності породжує зниження 

працездатності та спричиняє появу симптомів синдрому “емоційного 

вигорання”. Визначено, що стійкими робочими станами у курсантів є 

помірно виражені показники зниження стійких функціональних станів, 

зокрема монотонія і стрес. 

Виокремлено вісім значущих факторів, що впливають на ефективність 

діяльності курсанта: “життєстійкість – профдезадаптація”, “працездатність”, 

“індивідуально-типологічний”, “неконструктивна поведінка”, “копінг-

стратегії”, “соматичність”, “сензитивність – лабільність”, “екстраверсія – 

інтраверсія”. Кожен із окреслених факторів змістовно наповнений та слугує 

профілактичним ресурсом синдрому “емоційного вигорання”. 

За результатами емпіричного дослідження констатовано, що синдром 

“емоційного вигорання” є специфічним феноменом, який виникає під 

впливом середовищних, соціальних та професійних факторів, що 

спричиняють появу виснаження, зниження життєстійкості, професійної 

дезадаптації, заміну вироблених конструктивних копінг-стратегій поведінки 

на неконструктивні, зміну індивідуальних властивостей особистості, що 

призводить до її деструкції та порушення гармонії в цілому. 

Результати психологічного експерименту зумовили створення 

комплексної тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів”, основна мета якої спрямована на 

профілактику синдрому “емоційного вигорання” та гармонізацію 

професійно-особистісного розвитку курсанта. Комплексна тренінгова 

програма містить чотири модулі: інформативний, мотиваційний, 

розвивальний та формувальний, що розподілені на окремі заняття, кожне з 

яких є змістовно і структурно завершеним. Програма враховує особливості 

юнацького віку, ціннісно-професійну сферу курсанта, особливості його 
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освітньої діяльності. Реалізація програми на практиці дала змогу відстежити 

усвідомлення курсантом сутнісних аспектів його майбутньої професійної 

діяльності та ідентичності. 

Реалізація курсантами комплексної тренінгової програми в освітньому 

процесі сприяла набуттю ними знань щодо впливу специфіки службової 

діяльності на особистість курсанта, усвідомленню та формуванню у них 

власного ставлення до професії поліцейського, інформуванню про прояви 

“емоційного вигорання” та способи їх профілактики, націленню на 

самопізнання, самооцінювання, професійної ідентичності, формування 

позитивного ставлення до власного здоров’я, розвиток навичок комунікації, 

саморегуляції, засвоєння правил менеджменту, що важливо для ефективного 

виконання завдань професійної діяльності та самореалізації в умовах 

соціуму. 

За результатами формувального етапу експерименту отримано 

позитивну динаміку показників розвитку синдрому “емоційного вигорання” 

експериментальної групи, що підтвердило результативність впровадження 

запропонованої комплексної програми психологічної профілактики синдрому 

“емоційного вигорання”. 

Розроблено методичні рекомендації, спрямовані на психологічну 

профілактику синдрому в частині психологічного супроводження службової 

діяльності курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання системи Міністерства внутрішніх справ України. Запропоновані 

рекомендації ґрунтуються на особистісно та організаційно орієнтованих, 

трансдисциплінарному, проактивному підходах профілактики вигорання у 

курсантів та враховують основні внутрішні ресурси особистості. Створено 

модель психологічної профілактики проявів синдрому “емоційного 

вигорання” у майбутніх офіцерів поліції. 

Набули подальшого розвитку науково-психологічні положення про 

синдром “емоційного вигорання” у курсантів та психологічну профілактику у 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Охарактеризовано 
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підходи щодо зв’язку професійної дезадаптації, життєстійкості, копінг-

стратегій поведінки і сталих функціональних станів особистості курсанта з 

синдромом “емоційного вигорання”. 

Практичне значення сформульованих у роботі теоретичних положень 

та результатів дослідження полягає в можливості їх використання в ході 

психологічного супроводження та професійної підготовки курсантів закладів 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання, для підтримки та 

збереження їх психічного здоров’я, профілактики синдрому “емоційного 

вигорання”, зниження впливу негативних професійних факторів та навчання 

їх прийомам психологічної саморегуляції поведінки. 

Ключові слова: синдром “емоційного вигорання”, симптом, виснаження, 

деперсоналізація, редукція професійних обов’язків, соціальна депривація, 

психогігієна, психологічна профілактика, екстремальна ситуація, професійна 

дезадаптація, життєстійкість, функціональний стан, копінг-стратегії 

поведінки. 

 

ANNOTATION 

Piankivska L. V. Psychological prophylaxis of the "emotional burnout" 

syndrome among cadets of higher educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis on the obtaining the degree of Candidate of psychological sciences, 

major 19.00.09 – Psychology of activity under specific circumstances – National 

Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the problem of psychological prophylaxis of 

the "emotional burnout" syndrome among cadets, who study at higher educational 

institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. By analyzing the views 

on the origin of burnout in psychology, the theoretical study of the "emotional 

burnout" syndrome as a destructive phenomenon of personality was carried out. It 

was found out that the "emotional burnout" syndrome arises insensibly, has 

multidimensional forms of manifestation, affects the performance of the individual 
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and activity in general, resulting in disharmony and violation of the system of 

relationships in society. It was proved that the burnout emerges not only in the 

sphere of professional activity of individuals but also in other spheres of life 

(family, social, household). 

The differentiation between the concepts of "emotional burnout" syndrome 

and "professional deformation", "depression", "stress", "chronic fatigue" was 

made. It was established that the correct definition of the symptoms and 

consequences of the  “emotional burnout” syndrome in relation to other negative 

mental states is a guarantee of effective preventive work. 

The effective, procedural, systemic and existential approaches aimed at 

studying the "emotional burnout" syndrome were analyzed. By means of 

identifying the main models of the "emotional burnout" syndrome, it was found 

that they have the basic component - the emotional exhaustion of the individual. 

The symptoms of the "emotional burnout" on the emotional, cognitive, social and 

behavioural levels were characterized. At the same time the specificity of the 

syndrome’s cause in the personality of the cadet, who studies at the higher 

education institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, was 

determined. 

It was shown, that the combination of educational and service activities of 

the cadet affects the efficiency and success of his training and, on the contrary, 

generates the symptoms of the “emotional burnout” syndrome. It was defined, how 

social deprivation influences the emergence of the "emotional burnout" syndrome. 

It was found that all variants of social deprivation of cadets are complex, closely 

intertwined and complement each other, having differences in the degree of 

expressiveness. It was defined that the socio-psychological conditions of the 

educational and service activities of the cadet can be the cause of the emergence of 

social deprivation among cadets. 

In the dissertation, the features of psychological prophylaxis among the 

cadets of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine were shown. The features of 

the primary, secondary and tertiary psychological prophylaxis in the system of the 
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Ministry of Internal Affairs of Ukraine were defined. It was determined that 

primary psychological prophylaxis is the leading one because it is aimed at 

studying the psychological influences on the personality of a cadet, the features of 

his psyche and abilities that may possibly prevent a variety of diseases and 

negative psychic manifestations, including the "emotional burnout" syndrome. The 

main directions of psychological prophylaxis among cadets, who need special 

attention during the studying process, were revealed. It was found out that in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine psychoprophylactic activities 

should be carried out on five levels: organizational-normative, psycho-

pedagogical, psychological, medico-preventive and scientific-methodical. The 

content of each level of psychoprophylaxis was shown. 

The psychodiagnostic complex of techniques aimed at identifying the 

"emotional burnout" syndrome among future policemen and the peculiarities of its 

application were approbated. The psychodiagnostic complex of techniques allowed 

to expand and define the links of the "emotional burnout" syndrome to the 

individual-typological features of the cadet’s personality, the levels of his 

professional disadaptation, the formed system of viability, stable functional states 

that affect the ability to work and the main strategies for overcoming stressful 

situations. 

The research shows the results of the empirical study of the "emotional 

burnout" syndrome among cadets. It was found out that 45,80% of the subjects 

already have the signs of the emotional burnout. It was defined that the 

"resistibility" phase, which is expressed in the selective communication of the 

cadet, the desire for psychological comfort and privacy, the "superficiality" in the 

performance of official tasks, the reduction of emotional devotion to the process, is 

the dominant element in the structure of the "emotional burnout" in the course of 

studying. It was determined that the phase of "exhaustion", which is characterized 

by negative emotions or their exclusion from the sphere of professional activity, is 

less developed. The least expressed is the phase of "stress", which means that 
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cadets are aware of main psycho-traumatic factors that cannot be avoided and 

which contribute to irritation and indignation. 

It was proved that during the formation of the "emotional burnout" 

syndrome there is an increase in the categories of "inadequate selective and 

emotional response", "emotional exclusion", "emotional deficit", "reduction of 

professional achievements", "emotional and moral disorientation", "expansion of 

the sphere of economy emotions ", "the experience of traumatic circumstances". 

It was established how the process of professional disadaptation influences 

the formation of the “emotional burnout” syndrome. It has been defined that 

professional disadaptation among cadets generates symptoms of the "emotional 

burnout" syndrome on psychophysiological, socio-psychological and professional 

levels. It was proved that the lower the level of professional disadaptation, the less 

negative signs of the syndrome can be indicated. 

It was concluded that lowering of vitality, control, and increased acceptance 

of risk and inclination results in the decrease in efficiency and leads to the 

symptoms of the "emotional burnout" syndrome. It has been found out that cadets, 

with stable working states, also have a decrease in stable functional states, 

monotony and stress in particular. 

Eight significant factors that influence the effectiveness of the cadet's 

activity were defined. They are: "viability and professional disadaptation", 

"performance", "individual-typological", "nonconstructive behaviour", "coping 

strategy", "somatic", "sensitivity-lability", "extraversion-introversion". Each of 

these factors is meaningful and serves as prophylaxis for the “emotional burnout” 

syndrome. 

According to the results of the empirical study it was found, that the 

"emotional burnout" syndrome is a specific phenomenon, which can be caused by 

the environmental, social and professional factors that contribute to the exhaustion, 

decrease of viability, professional disadaptation, replacement of developed 

constructive coping strategies of behaviour by non-constructive, change of 
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individual characteristics, which ultimately lead to its destruction and violation of 

harmony in general. 

The results of the psychological experiment led to the creation of a 

comprehensive training program "Psychological prophylaxis of the “emotional 

burnout” syndrome" among cadets. The main purpose of it is to prevent the 

"emotional burnout" syndrome of and to harmonize the professional and personal 

development of the cadet. The comprehensive training program contains four 

modules: informational, motivational, developing and forming, which are divided 

into separate classes, each of which is contently and structurally completed. The 

program takes into account the peculiarities of the youth age, the value-

professional sphere of the cadet, the peculiarities of his educational activity. The 

implementation of the program has led the cadet's awareness of the essential 

aspects of his future professional activities and identity. 

The implementation of the comprehensive training program in the 

educational process contributed to the cadets’ knowledge of the impact of their 

service on their personalities, awareness and formation of their own attitude to the 

profession of police officer; informing and prophylaxis of the "emotional burnout"; 

self-knowledge, self-esteem, professional identity, the formation of a positive 

attitude towards own health, the development of communicative skills, self-

regulation, mastering of management rules. That results in effective professional 

activity and self-realization in the society. 

According to the results of the forming stage of the experiment, the positive 

dynamics of the development of the “emotional burnout” syndrome among two 

experimental groups was defined. That has proved the effectiveness of the given 

comprehensive program of the psychological prophylaxis of the "emotional 

burnout" syndrome. 

The methodical recommendations aimed at psychological prophylaxis of the 

syndrome as a part of the psychological support of the of cadets’ activity at the 

institutions of higher education with the specific conditions of the education 

system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been developed. The 
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given recommendations are based on personality-oriented and organizationally-

oriented, transdisciplinary, proactive approaches to the prophylaxis of the 

emotional burnout and take into account the main characteristic features of the 

individual. A model of the psychological prophylaxis of the symptoms of 

"emotional burnout" among the future officers was created. 

The scientific and psychological statements concerning the cadets’ "emotional 

burnout" syndrome and psychological prophylaxis of it at higher education 

institutions with specific learning conditions. The approaches to the connection of 

professional disadaptation, viability, coping strategies of behaviour and stable 

functional states to the cadets’ "emotional burnout" syndrome were described. 

The practical value of the theoretical information and results of the research 

is that it can be used in the course of psychological support and professional 

training of cadets at higher educational institutions with the specific learning 

conditions, for the maintenance of their mental health, prevention of the 

"emotional burnout" syndrome, reduction of the influence of negative professional 

factors, teaching of the methods of psychological self-regulation. 

Key words: "emotional burnout" syndrome, symptom, exhaustion, 

depersonalization, reduction of professional duties, social deprivation, 

psychohygiene, psychological prophylaxis, extreme situation, professional 

disadaptation, viability, functional state, coping strategies of behaviour. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Діяльність – важливий засіб 

формування та розвитку людини як повноцінного члена суспільства. 

Професійна діяльність передбачає висування до людини певних вимог та 

накладає відбиток як на саму особистість, так і на її спосіб життя. Реалізація 

людини у професійній діяльності поряд з визначальним позитивним ефектом 

призводить і до негативних наслідків, одним із яких є синдром “емоційного 

вигорання”. 

Проблему вигорання достатньо широко відображено у працях 

зарубіжних учених М. Буріша, С. Джексона, Дж. Едельвіча, А. Ленгле, 

К. Маслач, А. Пайнс, Г. Дж. Фрейденбергера у другій половині XX ст. У 

сучасній психологічній науці цей феномен ґрунтовно розглядали у спектрі 

“емоційного вигорання” педагогів (О. Бароніна, Н. Булатевич, Ю. Жогно, 

Л. Мітіна, Т. Ронгінська, Т. Форманюк), працівників соціальних професій 

(Л. Ваг, Н. Водоп’янова, Т. Марек, А. Серебрякова, Б. Содерфельдт), 

спортсменів (Л. Армстонг, Б. Вайт, К. Гренліф, Г. Ложкін, А. Хакней), 

управлінців і менеджерів (М. Корольчук, О. Сафін, О. Старченкова, 

О. Фонарьов), медичних працівників (Г. Абрамова, Н. Козіна, 

С. Максименко, П. Сидоров, Л. Філоненко, Л. Юр’єва), психологів (Т. Вашек, 

Л. Карамушка, К. Малишева, О. Моховиков), вихователів дитячих 

дошкільних закладів (Т. Колтунович), військовослужбовців прикордонної 

служби (О. Хайрулін) та пенітенціарних закладів (О. Коноплицька, 

О. Крапівіна, Г. Федоришин). 

У низці досліджень розглянуто вирішення проблеми емоційного 

вигорання серед працівників силових відомств, зокрема Міністерства 

внутрішніх справ (МВС) України, а саме: оперативних служб 

(Н. Мілорадова, Г. Попова), підрозділів спецпризначення (Т. Макота), 

Національної поліції України (І. Клименко, Т. Кодлубовська, І. Моцонелідзе, 

І. Слюсар), Національної гвардії України (С. Чижевський), Державної служби 
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надзвичайних ситуацій України (А. Куфлієвський, Ю. Ковровський). 

Водночас немає робіт, у яких було б досліджено переживання синдрому 

“емоційного вигорання”  курсантами закладів вищої освіти МВС України, 

оскільки його вважають не притаманним цьому сенситивному періоду 

професійного становлення особистості. 

Аналіз експериментальних досліджень із питань професійної діяльності 

поліцейського, до виконання якої курсантів залучають з перших днів 

навчання в закладі вищої освіти, показує всю повноту її складності та 

небезпеки для життя і здоров’я. Специфіка служби потребує забезпечення 

насамперед особистої безпеки під час виконання службових обов’язків: 

підвищеної відповідальності за власні дії та рішення, правильність дій і 

вчинків в умовах часових обмежень, протидії правопорушникам 

(Д. Александров, В. Барко, Ю. Ірхін, Л. Казміренко, В. Лефтеров, 

В. Медведєв, О. Шаповалов, О. Цільмак, С. Яковенко). Відповідно до 

рейтингу Манчестерського університету (США) професійна діяльність 

поліцейського за рівнем стресогенності посідає друге місце в переліку 

найнебезпечніших професій. 

Вирішення питань, пов’язаних із негативним впливом професійної 

діяльності на емоційний стан курсанта як майбутнього поліцейського під час 

виконання професійних обов’язків, потребує пошуку засобів, що допоможуть 

зберегти його психологічне здоров’я і своєчасно запобігти проявам 

емоційного вигорання. Вирішенню окресленого наукового завдання 

сприятиме розроблення системи психологічної профілактики синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС України. 

Таким чином, важливість та актуальність порушеного питання, 

суспільна й наукова потреба у його вирішенні зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження “Психологічна профілактика синдрому 

«емоційного вигорання» у курсантів вищих навчальних закладів МВС 

України”. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційне дослідження виконано в межах пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, 

введених в дію наказами МВС України “Про затвердження переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ Українина період 2015–2019 років” від 16 березня 2015 

року № 275, “Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України” від 28 

липня 2004 року № 842, Програми профілактично-виховної роботи серед 

особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України на  

2013–2017 роки, схваленої рішенням Колегії МВС від 18 січня 2013 року № 1 

КМ/1; у межах науково-дослідних робіт Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика “Формування ключових 

професійних та загальногуманітарних компетенцій лікаря: педагогічний, 

психологічний, юридичний аспекти” (державний реєстраційний номер 

0116U007540), Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського “Профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців 

Збройних Сил України” (державний реєстраційний номер 0117U001621). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 10 

від 1 липня 2013 року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 5 від 27 травня 2014 року). 

Об’єкт дослідження – синдром “емоційного вигорання” у курсантів. 

Предмет дослідження – особливості психопрофілактичної роботи із 

запобігання проявам синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів 

вищої освіти МВС України. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

дослідити особливості прояву синдрому “емоційного вигорання” у курсантів 
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закладів вищої освіти МВС України, апробувати розроблену програму 

психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Провести теоретико-методологічний аналіз проблеми синдрому 

“емоційного вигорання” у психологічній науці та практиці. 

2. Емпірично дослідити особливості прояву синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів у процесі освітньої та службової діяльності в системі 

МВС України. 

3. Виявити взаємозв’язок синдрому “емоційного вигорання” з 

індивідуально-типологічними властивостями курсантів. 

4. Розробити програму психологічної профілактики синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС України та 

визначити її результативність. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

структурно-функціональний, міждисциплінарний і діяльнісний підходи 

(С. Максименко, Ю. Швалб); концептуальні погляди на синдром “емоційного 

вигорання” як дисфункційно-особистісне явище (Дж. Аронсон, 

О. Бондаренко, Л. Карамушка, Н. Мілорадова, О. Саннікова, 

Г. Фрейденбергер, Л. Юр’єва) та елемент психологічного захисту (В. Бойко, 

В. Орел, О. Тімченко); симптоматичні прояви “емоційного вигорання” 

(Д. Енцманн,  С. Кахілл, К. Маслач, В. Шауфелі, О. Чабан); основні ідеї 

професійної деформації особистості в системі взаємодії “людина – людина” 

(С. Безносов, Н. Максимова, В. Медведєв, І. Моцонелідзе, Т. Яблонська); 

теорія сигматики психофізіологічних станів (В. Клименко); теорії психології 

стресу та дезадаптації особистості (Н. Водоп’янова, О. Кокун, М. Корольчук, 

В. Крайнюк, К. Кондо, Л. Китаєв-Смик); теоретичні положення 

психологічної профілактики (О. Бандурка, В. Барко, В. Гічун, 

М. Костицький, Ю. Приходько, І. Слюсар, О. Хайрулін) і соціальної 

профілактики (О. Безпалько, Т. Журавель, В. Лютий); факторні моделі 

результативного та процесуального підходів емоційного вигорання 
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(А. Гарден, Н. Гришина, Д. Дірендонк, А. Ланге, А. Пайнс, С. Джексон, 

В. Франкл); особливості освітньої та службової діяльності у закладах вищої 

освіти МВС України зі специфічними умовами навчання (О. Кудерміна, 

Т. Кодлубовська, Т. Малкова, Д. Швець, С. Яковенко). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження розроблено 

програму, реалізація якої передбачає використання комплексно 

взаємопов’язаних наукових методів: 

теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

абстрагування, класифікація – для визначення сутності основних понять 

дослідження, його теоретико-методологічної бази, з’ясування особливостей 

прояву емоційного вигорання у курсантів, обґрунтування показників, 

основних діагностичних засобів і процедур; 

емпіричних – спостереження, тестування – для визначення рівнів 

емоційного вигорання у курсантів (методика “Діагностики рівня емоційного 

вигорання” В. Бойка, методика визначення індивідуально-типологічних 

властивостей Л. Собчик, методика “Оцінювання професійної дезадаптації” 

М. Дмитрової, методика життєстійкості С. Мадді, адаптована О. Леонтьєвим, 

методика ДОРС О. Леонової, С. Величковської; методика SACS, адаптована 

Н. Водоп’яновою, О. Старченковою), психологічний експеримент – для 

розроблення та визначення результативності програми психологічної 

профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої 

освіти МВС України; 

статистичних – описова статистика, кореляційний, порівняльний (r-

Пірсона, критерій t-Стьюдента, h-критерій Крускала-Уолліса) і факторний 

аналіз (метод головних компонент Кайзера з Varimax обертанням). Отримані 

дані оброблено за допомогою стандартизованого пакету програм IBM SPSS 

Statistics 23.0 та офісних додатків Мicrosoft Excel. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проведено 

протягом 2013–2018 років на базі Національної академії внутрішніх справ 

МВС України. Психологічний експеримент здійснювався за місцем навчання, 
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проживання та служби досліджуваних осіб. У ньому взяли участь 177 

курсантів третього – п’ятого курсів навчання чоловічої статі у віці від 19 до 

24 років. Така вибірка досліджуваних зумовлена поставленою метою та 

завданнями дослідження. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

вперше: 

обґрунтовано та експериментально перевірено особливості впливу 

середовищного, соціального та індивідуального чинників на ступінь прояву 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС 

України, що призводять до втоми, зниження працездатності, мотивації до 

діяльності, соматичних і деструктивних проявів та спричиняють формування 

самозбережувальної поведінки курсанта; 

установлено залежність динаміки емоційного вигорання курсанта від 

структури його індивідуально-типологічних властивостей (тривожності, 

лабільності, ригідності, сенситивності, агравації); 

визначено та емпірично встановлено зв’язок між професійною 

дезадаптацією, життєстійкістю, копінг-стратегіями поведінки і сталими 

функціональними станами особистості курсанта із синдромом “емоційного 

вигорання”; 

розроблено програму психологічної профілактики синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів, яка, гармонізуючи професійно-

особистісний розвиток майбутнього правоохоронця, сприяє зниженню 

проявів емоційного вигорання, формуванню ціннісно-смислової сфери і 

становленню власної життєвої та професійної позиції курсанта, а також 

визначено її результативність; 

удосконалено основні напрями первинної та вторинної психологічної 

профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої 

освіти МВС України; 

набули подальшого розвитку методи психологічної профілактики 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС 
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України, спрямовані на зниження проявів вигорання та гармонізацію 

професійно-особистісного розвитку курсанта. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

їх застосування в ході психологічного супроводження та професійної 

підготовки курсантів закладів вищої освіти МВС України; реалізації 

програми психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” 

майбутніх офіцерів для підтримки та збереження їх психологічного здоров’я; 

підготовці курсантів під час викладання курсів: “Юридична психологія”, 

“Психологія діяльності в особливих умовах”, “Психологія та морально-

психологічне забезпечення професійної діяльності”, “Прикладна психологія 

військової діяльності”. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в науково-

дослідну діяльність Державного науково-дослідного інституту МВС України 

(акт про впровадження від 19.12.2016), практичну діяльність Львівського 

державного університету внутрішніх справ (довідка від 07.02.2017), освітній 

процес Військової академії (м. Одеса) (довідка № 38/2/100 від 29.06.2017), 

практичну діяльність Вінницького вищого професійного училища 

департаменту поліції охорони (довідка № 916/43/50/01-2017 від 14.09.2017), 

практику організації освітнього процесу Інституту спеціального зв’язку та 

захисту інформації Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (довідка № 21/34 

від 21.09.2017), Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (акт № 182/17/54 від 14.09.2017), Національної академії 

внутрішніх справ (акт про впровадження від 05.10.2017), ліцею-інтернату 

№ 23 “Кадетський корпус” Шевченківського району міста Києва (акт № 376 

від 06.10.2017). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження відображено в доповідях і повідомленнях на 

наукових, науково-практичних конференціях: 
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міжнародних –“Психологічні тренінгові технології у правоохоронній 

діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми 

впровадження і використання, перспективи розвитку” (Донецьк, 2005, 2006, 

2013); “Психологія в Росії та за кордоном” (Санкт-Петербург, 2013); 

“Proceedings of the 14 th European Conferenceon Educationand Applied 

Psychology” (Відень, 2017); “Proceedings of XVІ International scientific 

conference “World science news” (Моррісвіль, 2018); 

всеукраїнських – “Проблеми захисту прав людини і громадянина в 

умовах розбудови громадянського суспільства в Україні” (Київ, 2005); 

“Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті 

європейської інтеграції” (Київ, 2006); “Психопрофілактична робота з 

персоналом: науково-методичні та організаційно-практичні питання” 

(Київ, 2007); “Переговори в професійній діяльності: теорія та практика” 

(Київ, 2013); “Актуальні проблеми юридичної психології” (Київ, 2014); 

“Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи” (Київ, 2015); 

“Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” (Київ, 

2015); “Тенденції розвитку психології та педагогіки” (Київ, 2016); 

“Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права” (Київ, 2017). 

Результати дисертації доповідалися автором на засіданнях кафедри 

суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського протягом (2013–2018 рр.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 24 

наукових працях: 7 статтях у виданнях, затверджених МОН України як 

фахові у галузі психології; 2 статтях у зарубіжних періодичних фахових 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; 14 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях; 1 методичних 

рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
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використаних джерел із 251 найменування (з них 52 – іноземними мовами, 25 

– електронні інформаційно-освітні ресурси), 10 додатків на 57 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 281 сторінку, з них основного тексту – 

196 сторінок. Робота проілюстрована 24 таблицями та 13 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СИНДРОМУ “ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У КУРСАНТІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

 

У цьому розділі розкрито теоретико-методологічні основи синдрому 

“емоційного вигорання”. Проаналізовано наукові погляди вітчизняних і 

зарубіжних учених на природу синдрому “емоційного вигорання”. 

Розглянуто його базові моделі, симптоми. Висвітлено основні стадії 

емоційного вигорання. Розкрито специфіку освітньої та службової діяльності 

курсантів закладів вищої освіти МВС України й виділено основні чинники 

вияву в них синдрому “емоційного вигорання”. 

 

1.1. Аналіз поглядів на природу синдрому “емоційного вигорання” 

в сучасній психологічній науці та практиці 

 

В умовах сьогодення емоційне вигорання як дисфункційно-особистісне 

явище переживають, головним чином, особи, які працюють у системі 

“людина-людина”. На його актуальності наголошували ще на Європейській 

конференції ВООЗ (2005 р.), Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

(2011 р.), I Євроазіатському конгресі з психотерапії (2013 р.). Учені з різних 

галузей досліджують причини, особливості вияву, наслідки емоційного 

вигорання, подолання та профілактику цього синдрому. Навіть збільшується 

кількість медичних закладів для надання відповідної допомоги [79; 81; 166; 

243]. 

Історичні аспекти дослідження синдрому “емоційного вигорання” 

висвітлено в наукових джерелах і художній літературі [28; 48; 55; 56; 61; 80; 

81; 103; 104; 190; 193; 233; 234; 235]. У художніх творах цей феномен має 

описовий та епізодичний характер. Процес його дослідження можна умовно 

поєднати в кілька періодів:  
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донауковий – починається з давніх часів і триває до 20-х років XX ст., 

представлений описами виявів вигорання у стародавніх літературних 

джерелах (психологічний профіль римського імператора Діоклетіана), Біблії, 

різноманітній художній літературі та біографіях тощо;  

емпіричний період триває з 1920 по 1974 роки XX ст., відзначається 

нагромадженням відомостей про досліджуваний феномен, проводяться 

спостереження й описуються деякі його симптоми та вияви. Уперше 

зроблено спробу дати йому назву flame-out (англ. – спалахнути, запалити), 

“вигорання персоналу” (англ. – “staff burnout”), що не набули поширення в 

науці; 

науковий – 1974–1985 рр. У цей час введено нове поняття “burnout” та 

умовно виділено два етапи в дослідженні цього феномену: клінічний або 

психіатричний (А. Адлер, А. Бандура, Д. Малан, С. Мейер, А. Морроу, 

С. Хобфол, Г. Сельє), соціально-психологічний (К. Маслач); 

експериментально-методичний період триває з 1985 по 1992 роки. Він 

відзначається глибшим дослідженням причин, симптоматики синдрому 

“емоційного вигорання” в осіб, які працюють у сфері “людина-людина”. 

Активно розробляється методологія та психодіагностичний інструментарій, 

визначаються основні підходи щодо його вивчення; 

сучасний період розпочався з 1992 року. Він характеризується 

активними дослідженнями цього феномену й увагою науковців різних 

галузей (психології, педагогіки, медицини тощо), набуває популярності його 

обговорення на симпозіумах, конференціях у міжнародних організаціях. У 

деяких європейських країнах синдром “емоційного вигорання” було внесено 

до “Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем 

охорони здоров’я” десятого перегляду [61; 95]. 

Здійснена нами періодизація дає змогу зробити висновок, що синдром 

“емоційного вигорання” – це складне, багатовимірне явище, що має 

прогресуючий характер та потребує глибокого історико-етимологічного 
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аналізу. Проаналізуємо основні підходи до тлумачення цього поняття та 

розмежуємо його з іншими явищами. 

Уперше вигорання як психологічний феномен, що виявляється в 

“допоміжних професіях” було розглянуто Н. Бредлі 1969 р. Основний вектор 

уваги вченого спрямовувався на створення організаційної структури для 

запобігання його виникненню у персоналу, який здійснював нагляд за 

засудженими [103, с. 18]. Однак першовідкривачем вигорання прийнято 

вважати Г. Фреденбергера (1974), який діагностував цей синдром через 

призму емоційного виснаження, утрату внутрішньої мотивації, сумлінності 

та працездатності в медичного персоналу. 

У сучасній науці синдром “емоційного вигорання” є явищем, що 

викликає багато дискусійних питань щодо самого визначення поняття, 

підходів і патогенезу. Учені трактують його як “емоційне вигорання” 

(В. Бойко, В. Лук’янов, М. Скугаревська), “емоційне згорання” (М. Амінов, 

В. Козіна, Т. Форманюк), “емоційне перегорання” (В. Від, Є. Лозинська), 

“психічне вигорання” (В. Орел), “професійне вигорання” (Л. Карамушка, 

С. Максименко, Т. Ронгінська, П. Сидоров, Л. Юр’єва, О. Хайрулін) та ін. 

Водночас у наукових працях трапляються і його алегорії, а саме: “ерозія 

душі”, “ерозія людської душі” (К. Маслач, М. Ляйтер), “екзистенціальний 

вакуум” (А. Ленгле), “стафілококова інфекція” (Дж. Едельвіч, А. Бродський), 

“вимивання” психічної енергії (Д. Етзіон), “стрес совісті” (А. Гласберг, 

С. Ерікссон, А. Норберг), “хвороба спілкування” (Л. Китаєв-Смик), 

“вилітаність” (В. Пономаренко), “зіржавілість” (Б. Брок, М. Грейді) тощо. 

Дж. Енджел називає емоційне вигорання синдромом безпорядності та 

безнадійності [199]. Угорський лікар І. Харді (1988) вживає поняття 

“отруєння людьми” щодо своїх пацієнтів і вбачає у цьому вияви підвищеної 

дратівливості, виснаженості, байдужості до роботи та втраті задоволення від 

неї [180]. Ф. Ретлін та П. Вердер трактують його як невдоволеність 

монотонною працею – “boreout” [229]. Американські дослідники Б. Брок і 

М. Грейді описують вигорання як “rustout” – заржавіння у шкільних 
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адміністраторів [192, с. 10–11]. С. Трейсі називає його виснаженням ресурсів 

у фахівців [238]. Японські вчені поняттям “karoshi” іменують виснаження 

через інтенсивне перевантаження роботою у стресових ситуаціях, що може 

призвести до самознищення [204, с. 104]. Л. Китаєв-Смик використовує 

терміни “вигорання особистості” і “вигорання душі”, “виснаження інтелекту” 

[53; 56]. 

Аналіз наукових праць засвідчив різноманітність і неоднозначність 

поглядів на природу СЕВ. “Синдром” трактується як стала сукупність 

симптомів, що мають загальний патогенез і можуть характеризувати певне 

захворювання [249]. На нашу думку, таке бачення є вдалим щодо 

“емоційного вигорання”, оскільки поєднує в собі комплекс симптомів, 

загальних характеристик, наслідків, притаманних саме цьому стану. 

В енциклопедичній літературі вигорання розглядається як: 

психоемоційний стан виснаження фізичних та духовних сил, що 

виникає у спортсменів після тривалих виступів і тренувань, а результатом є 

їх нездатність у подальшому брати участь у змаганнях [250]; 

знищення від вогню, пожежі; зменшення, зникнення у процесі горіння 

тощо [165, с. 377];  

симптомокомплекс психічних розладів, що містять у собі емоційне та 

фізичне виснаження, деперсоніфікацію й зниження працездатності загалом 

[47];  

специфічна дисфункція у представників допомагаючих професій, що 

розвивається внаслідок надмірних вимог і суттєво знижує запаси 

енергопотенціалу особистості [131, с. 170]. 

У десятому перегляді Міжнародної класифікації хвороб – синдром 

“вигорання” описаний під рубрикою Z73.0, відповідно до якої в його основі 

закладено фізичне, емоційне й мотиваційне виснаження, що призводить до 

порушення продуктивності в роботі, втоми, безсоння, підвищеної схильності 

до соматичних хвороб, а також вживання алкоголю чи інших психоактивних 

речовин для отримання тимчасового полегшення. 
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Зарубіжні вчені пов’язують його з професійною діяльністю людини й 

розглядають як стан, що виявляється надмірною втомою чи хворобливістю, 

зокрема фізичною, і є результатом нелегкої праці [224]. Дж. Аронсон, 

М. Брілл та А. Пайнс трактують синдром “емоційного вигорання” як 

дисфоричний вияв і зниження досягнень у роботі особистості, включеної у 

ситуацію, що висуває високі вимоги до емоційної сфери. А. Ленгле пояснює 

його, з екзистенціально-аналітичної точки зору, як затяжний стан 

виснаження, що виникає в діяльності [75, с. 3]. На думку К. Кондо, це стан 

дезадаптованості, що має процесуальний характер і розвивається внаслідок 

надмірного робочого навантаження й порушених міжособистісних стосунків. 

Учений акцентує увагу на тому, що схильні більше до “вигорання” особи, які 

надмірно зацікавлені власною роботою [211]. Д. Етзіон убачає у синдромі 

“емоційного вигорання” процес “вимивання” психічної енергії у людини, що 

з’являється непомітно, розвивається повільно і не має меж. Водночас сама 

особа не здатна пояснити причини виникнення такого стану через вплив 

стрес-факторів [103, с. 39]. У дослідженнях А. Бродського та Дж. Едельвіча 

вигорання постає як прогресуюча втрата ідеалізму та енергії через специфічні 

умови праці. Ними припускається, що ідеалізм і благородні наміри стають 

запорукою фрустрації в майбутньому [198]. В американському Інституті 

загального контролю стресу цей феномен розглядають як виснаження енергії, 

внутрішніх ресурсів і механізмів психологічного захисту особистості, що 

виявляється внаслідок тривалого впливу стресу і надмірних вимог [235, с. 2]. 

За теорією О. Бодальова, цей синдром притаманний психіці цілком 

здорових людей, які знаходяться в інтенсивному й тісному спілкуванні з 

навколишніми в емоційно напруженій атмосфері [124]. Р. Кочюнас визначає 

його як складний психофізіологічний феномен, що виникає у процесі 

тривалого емоційного навантаження в діяльності та сприяє вияву емоційного, 

фізичного, розумового виснаження. На думку О. Рукавішнікова, це негативне 

психологічне явище, що виявляється переважно через емоційне виснаження, 
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розвиток дисфункцій, зниження мотивації до діяльності у психічно здорових 

людей [161]. 

Деякі дослідники тлумачать синдром “емоційного вигорання” з позиції 

соціального порівняння: сильне емоційне напруження, що виникає у процесі 

міжособистісної взаємодії (Б. Бунк, E. Махер, В. Шауфеллі); екологічна 

дисфункція, що є наслідком впливу особистісних факторів і зовнішніх 

чинників (У. Вайт, Дж. Керролл); безпорадність (E. Mеєр), “стрес совісті” 

(А. Гласберг, С. Еріксон, А. Норберг). А. Адлер вбачає його зв’язок із 

психодинамікою безпорадності у представників “допомагаючих професій”, 

А. Гарден як процес відновлення розвитку особистості, А. Бандура як модель 

самоефективності й компетентності [101]. 

Так, К. Маслач, підсумовуючи результати досліджень різних авторів, 

зазначає, що емоційне вигорання є “ерозією душі” (цінностей, настрою, волі). 

Це синдром емоційного виснаження, що деперсоналізує особистість, знижує 

власні досягнення й найбільше виявляється в осіб, які працюють в системі 

“людина-людина”. Вигорання не є питанням слабкості чи поганого ставлення 

людини до праці. Найімовірніше, воно формується через проблеми 

соціального довкілля працівника, неузгодженість між тим, що може дати для 

роботи людина, та тим, що вона вимагає від неї. Як бачимо, вигорання є 

станом людини, котра “добре працювала, витратила всі свої сили для 

досягнення практично недосяжної мети та не досягла успіху” [179, c. 34; 219, 

с. 17].  

Варто зазначити, що деякі вчені говорять про емоційне згорання. 

Наприклад, Б. Ананьєв визначає його як негативні вияви у поведінці людей, 

діяльність яких триває в системі міжособистісних стосунків [8]. Проте 

В. Орел розмежував ці поняття. Він пише, що “burnout” перекладається з 

англійської як “вигорання” (перегорання), а не “згорання”. Ці поняття мають 

різні семантичні забарвлення та лексичні відмінності. Учений пояснює, що 

вигорання полягає у відчутті спустошеності особистості під час виконання 
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професійних обов’язків, а “згорання” є кінцевим результатом перетворень 

[104, с.73–74]. 

Необхідно також зауважити, що В. Бойко описує синдром “емоційного 

вигорання” як механізм психологічного захисту у формі повного чи 

часткового виключення емоцій у відповідь на вплив певних стрес-факторів, 

придбаний у процесі професійної діяльності. Водночас учений зазначає, що 

він негативно впливає на показники професійної діяльності та 

взаємовідносини з колегами. Проте В. Медведєв та О. Шевченко вважають, 

що саме таким чином економно використовуються ресурси для особистісного 

зростання [94].  

Таким чином, проведений аналіз та узагальнення підходів учених до 

тлумачення синдрому “емоційного вигорання” дав змогу встановити, що він 

притаманний психічно здоровим людям, виникає непомітно під час 

надмірних вимог до особистості у процесі тривалого емоційного 

навантаження в діяльності та інтенсивній міжособистісній взаємодії, що 

сприяють вияву виснаження емоційно-енергетичних і внутрішніх ресурсів, 

дезадаптації та інших негативних виявів. 

Багато науковців акцентує увагу на тому, що цей феномен складний і 

має прогресуючий, багаторівневий характер [18; 28; 29; 161; 213; 221]. 

Зокрема, у дослідженні Н. Водоп’янової та О. Старченкової він постає як 

багатовимірне поняття, що містить у собі комплекс негативно забарвлених 

переживань і дезадаптивних виявів поведінки внаслідок тривалих 

міжособистісних стосунків [28]. Т. Большакова та Т. Ронгінська вбачають у 

ньому симптомокомплекс, що охоплює всі структурні рівні особистості [19; 

159; 230]. Зокрема Т. Большакова виділяє серед них такі: соціально-

психологічний, особистісний, мотиваційний та регулятивно-ситуаційний. 

Аналіз досліджень психологів свідчить про відсутність однозначного й 

чітко сформульованого трактування СЕВ, його характеристики і 

відмежування його від споріднених понять. Наприклад, учені розглядають 

його як професійну деструкцію, складову професійної деформації, форму 
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психологічного захисту, стан і навіть стрес. О. Лозинська акцентує увагу на 

відсутності чітко визначених меж синдрому й недостатній вивченості його 

співвідношення з професійним стресом, кризою, деформацією [79, с. 115]. 

К. Абульханова-Славська вважає, що в самій природі цього феномену 

закладена “подвійна сутність”: статична (структура) та динамічна  

(процес) [4]. 

На нашу думку, саме нерозмежованість причин, симптоматики та 

наслідків між синдромом “емоційного вигорання” та професійною 

деформацією, стресом, депресією, хронічною втомою, посттравматичним 

стресовим розладом може бути причиною відсутності їх чіткої диференціації. 

Це підтверджує низка досліджень учених, які вбачають, що СЕВ є причиною: 

специфічної форми девіації (В. Менделевич); суїцидальної поведінки людини 

(Л. Юрьєва); сильного психогенного розладу, що напряму корелює з 

професійною дезадаптацією (Н. Булатевич, Л. Китаєв-Смик); нарцисичного 

особистісного розладу, викликаного невідповідністю реальної дійсності 

ідеалам особистості (Г. Фішер); своєрідного виду професійного 

захворювання осіб (Т. Форманюк); особистісної деструкції, що розвивається 

внаслідок професійної діяльності та стресів (Ю. Віданова, Н. Водоп’янова); 

специфічного виду хронічного стану професіоналів (Є. Ільїн). Цей феномен є 

результатом: комплексу неправильних очікувань, що не відповідають 

реальним обставинам (С. Мейер); “захоплення роботою” (А. Баккер, 

О. Полуніна, В. Шауфелі); нудної, монотонної, беззмістовної діяльності 

(П. Вердер, Ф. Ретлін). 

Науковці Ю. Віданова, В. Водоп’янова, В. Орел, Ю. Поваренков та 

Н. Пряжников розглядають емоційне вигорання як форму професійних 

деструкцій [28; 104; 105; 109]. Н. Завалишина досліджує його з погляду 

дезадаптивно-деформуючої форми існування у професії й також пов’язує з 

виникненням професійних деструкцій. Професійна деструкція змінює 

цілісність особистості, знижує її задоволеність самореалізацією та стійкість 
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до впливу негативних чинників соціального середовища, тобто порушує 

адаптацію і впливає на продуктивність професійної діяльності. 

Як “спотворений професійний розвиток” особистості визначає 

вигорання А. Маркова, а Н. Пряжников убачає у ньому деструктивне 

професійне явище, що призводить до професійної деформації [90; 116]. На 

відміну цьому в дослідженнях В. Бойко, Г. Дубова, Е. Зеєра, Л. Китаєва-

Смика, В. Медведєва, А. Опальова, О. Петренко, Е. Симанюк феномен 

“емоційного вигорання” постає як різновид професійної деформаціії [16; 17; 

28; 41; 50; 55; 92]. Проте Г. Абрамова, Ю. Юдчіц у визначенні цього 

синдрому ототожнюють два поняття: “емоційне вигорання” і “професійна 

деформація”. Водночас вигорання ними інтерпретується як складова 

професійної деформації, що з’являються в людини через “хронічні стреси 

нервової системи” [2; 162; 189]. Ф. Василюк вказує, що воно призводить до 

неврозу [24]. 

На відмінності емоційного вигорання і професійної деформації звертає 

увагу І. Моцонелідзе. Декодуючи їх смислове наповнення, вчена основну 

увагу акцентує на тому, що вони є динамічними процесами й справляють 

негативний вплив як на особистість, так і на її професійну діяльність, можуть 

виражатися як окремо, бути відтермінованими в часі, так і тривати одночасно 

[102]. За даними М. Марусинець, емоційне вигорання й професійна 

деформація є багатокомпонентими, схожими за природою виникнення й 

сферою вияву [91]. Згідно з підходом С. Безносова [14], основною 

відмінністю між ними є перенесення “Я-особистісного” на “Я-професійне” 

під час емоційного вигорання та “Я-професійного” на “Я-особистісне” при 

професійній деформації. Доповнюють відмінності щодо розуміння цих двох 

феноменів бачення Р. Грановської, Е. Дмитренка, Р. Коновалової, 

В. Медведєва, Н. Мілорадової, М. Міщенка [14; 36; 40; 92; 96, 99; 102], 

відображених у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Відмінності між синдромом “емоційного вигорання” 

і “професійною деформацією” 

№ 

з/п 
Синдром “емоційного вигорання” Професійна деформація 

1 
Виявляється в контексті професійної 

діяльності (С. Безносов, М. Міщенко) 

Впливає на особисте життя внаслідок 

перенесення професійних чинників 

праці 

2  

Не залежить від терміну здійснення 

професійної діяльності (В. Медведєв, 

Н. Мілорадова) 

Залежить від тривалості служби та 

інтенсивності деформуючого впливу 

3 

Може виявлятися на початку кар’єри як 

результат невідповідності між вимогами 

професії й домаганнями особистості 

(В. Медведєв, Н. Мілорадова) 

Виникає на різних етапах професійної 

діяльності 

4 

Вважається феноменом повного регресу 

професійного розвитку, оскільки зачіпає 

особистість, “руйнує її” та негативно 

впливає на ефективність трудової 

діяльності (Е. Дмитренко) 

Характеризується стереотипністю дій 

(Р. Грановська, Р. Коновалова) 

Аналіз наукових праць дав змогу зазначити відсутність чіткого 

розмежування між емоційним вигоранням і депресією. А. Гарден розглядає 

депресію як складовий компонент досліджуваного нами синдрому [172; 201], 

А. Хіром уважає її симптомом при його яскравому вираженні [236]. У 

дослідженнях М. Бірона та Ш. Токера описується взаємозалежність між 

ними, а саме: депресія призводить до виснаження, а воно – до емоційного 

вигорання, а наявні перевантаження на робочому місці сприяють вияву 

перенапруження та розвитку депресії [239].  

Існує полеміка щодо розуміння понять “емоційне вигорання” та 

“хронічна втома”. Дослідники І. Новікова, П. Сидоров та А. Соловйов 

зазначають доречність їх розмежування, оскільки специфіка й умови праці 

можуть бути передумовою не лише для вияву хронічної втоми, а й для 

вигорання [166, с. 361]. А. Бутилін акцентує увагу на тому, що вигорання 

виникає через надмірну відповідальність за власну справу, завищений рівень 

домагань та є результатом емоційно-насиченого спілкування. Ці два стани 

мають різну тривалість у часі. Т. Колтунович та Л. Чутко вважають, що СЕВ 

може перейти у хронічну втому та призвести до незворотних негативних 
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наслідків, якщо вчасно не провести належну психологічну профілактику [61, 

с. 30; 183]. 

Уважаємо за необхідне пояснити відмінності між стресом та емоційним 

вигоранням. Учені Т. Дж. Волан, Н. Грішина, Є. Грюнфельд, 

Л. Зітзельсбергер, Н. Самоукіна та А. Широм підкреслюють, що синдром 

“емоційного вигорання” – це окремий аспект стресу, що є результатом 

впливу різноманітних професійних чинників, зокрема міжособистісного 

характеру. Деякі автори [28; 160; 161; 183; 236] доводять, що головним його 

виявом є емоційне виснаження. М. Вінсент стверджує, що новим є саме 

поняття “емоційне вигорання”, а його зміст відповідає поняттю “стрес” [165]. 

Хоча А. Абрумова – як наслідок впливу різних стресогенних факторів [3], 

Н. Грішина – наслідок професійних стресів [38], Г. Робертс уважає його 

результатом протікання некерованого стресу [157; 218], а С. Максименко – як 

“підсумок третьої стадії перебігу стресового процесу” [86]. Н. Водоп’янова 

зазначає, низку відмінностей, які дають змогу розглядати вигорання як 

окремий феномен. Воно тісно пов’язане з дією стрес-факторів і є наслідком 

впливу стресів [28, с. 135]. Т. Колтунович підсумовує, що спільними для них 

є виснаження [61, с. 30]. 

Під час наявних виявах синдрому “емоційного вигорання”, як зазначає 

К. Маслач, зростає напруга у міжособистісній взаємодії, яка з часом 

переростає в негативізм, а під час вираженого професійного стресу ці 

симптоми відсутні [218]. Г. Фреденбергер акцентує увагу на тому, що існує 

безпосередній зв’язок між стресом і вигоранням: саме стрес може буди 

“вогнем радості” від діяльності, яку виконує працівник, або він “згорає”, 

якщо не вистачає внутрішніх ресурсів та контролю [179; 200]. 

Водночас зауважмо, що стрес у людини виникає внаслідок надмірних 

перевантажень організму за будь-яких обставин і ситуацій, а емоційне 

вигорання з’являється в осіб, задіяних у комунікативній, емоційно-насиченій 

сфері діяльності, які мають високий рівень домагань, є трудолюбивими та 

виявляють відданість своїй справі. Тобто найчастіше під його вплив 
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підпадають працівники соціономічних професій. Зокрема, науковці 

констатують, що більш стресогенною є часта зміна трудової діяльності, а 

стреси на роботі тісно пов’язані з вигоранням [103; 104; 200; 218]. Хоча під 

впливом стресу особистість може мобілізуватися, поліпшити власні 

показники діяльності, а за наявності виявів емоційного вигорання 

обов’язково знижується успішність, показники діяльності й самооцінка.  

Для вияву симптомів синдрому “емоційного вигорання” необхідною 

умовою Р. Грановська вважає тривалість стресових впливів на людину, що 

зумовлюють виникнення в неї захисної реакції для збереження власних 

енергетичних ресурсів [36]. Водночас А. Широм і Езрахі зазначають, що саме 

тривалим процесом вичерпання ресурсів особистості без можливого їх 

постійного та правильного відновлення “емоційне вигорання” відрізняється 

від стресу [28; 236]. 

Таким чином, вони є різними психічними станами, що формуються під 

впливом стресових факторів, а відмінність між ними виражена наявністю 

напруги в міжособистісній взаємодії, специфікою впливу на поведінку й 

діяльність людини, тривалістю дії та періодичністю виникнення, а також, 

згідно з науковими висновками Г. Сельє стрес є адаптивним синдромом, а 

вигорання – порушенням адаптації [165]. 

У медицині СЕВ переважно розглядають як причину розладу адаптації 

особистості та вважають пограничним станом. У психіатрії, відповідно до 

класифікатора МКХ-10, його трактують як: порушення адаптації (F 43.0) 

вияв неврастенії (F 48.0), труднощі в подоланні життєвих обставин (Z73.0), 

хвороба сучасного суспільства [95]. К. Маслач додає, що за своїм 

походженням вигорання доцільно віднести до неврастенії пов’язаної з 

роботою [217]. 

Аналіз підходів до розгляду СЕВ дав змогу зазначити, що деякі 

науковці [70 с. 199; 157; 162; 222] наполягають на неможливості 

самостійного використання цього поняття через невизначеність і часткову 

схожість із посттравматичним стресовим розладом, депресією (К. Кінг). Із 



 41 

труднощами в управлінні власним життям пов’язує його Г. Робертс і тому не 

вважає науковим феноменом. Учений іменує вигорання загальною назвою 

наслідків тривалого робочого стресу й конкретних видів професійної кризи 

[157]. Т. Хенел відзначає некоректність вживання поняття щодо людини та 

запозиченість із галузі електротехніки [181, с. 34]. 

Значна кількість емпіричних досліджень феномену СЕВ, надмірне 

обговорення різних аспектів є причиною його поширення в побутову сферу 

життя та зловживання у трактуванні. Такі обставини породжують небезпеку 

можливої втрати цього поняття, оскільки вже ряд науковців [103; 194] 

пропонують відказатися від нього. Підтвердження цьому є виступ академіка 

П. Сидорова на відкритті I Євроазіатського конгресу 2013 року з 

психотерапії, коли він повідомив делегатам про введення нового поняття – 

деструктивний професіогенез на заміну синдрому вигорання. Він становить 

собою психосоматосоціодуховні розлади, що породжені професійною 

діяльністю [166]. Ця ситуація вимагає від учених, які досліджують 

проблематику вигорання, термінової консолідації зусиль щодо вирішення 

посталих питань. На нашу думку, варто говорити саме про синдром 

“емоційного вигорання”, ураховуючи його вплив на особистість, і розглядати 

не лише у професійній діяльності, а й в інших сферах життя. У своїй роботі 

будемо використовувати поняття синдром “емоційного вигорання” тому, що 

емоції першими включаються та реагують на зміни під впливом стресових 

чинників, а емоційне виснаження є основним симптомом цього феномену. 

 

1.2. Моделі та симптоми синдрому “емоційного вигорання” 

особистості 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальності набуває 

проблема підтримки та збереження психологічного здоров’я особистості. 

Саме тому все більше уваги привертає до себе синдром “емоційного 

вигорання” як явище, що перешкоджає її гармонійному розвитку та успішній 
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соціалізації. Аналіз наукових праць дав змогу констатувати відсутність 

загальновизнаних поглядів на причини, механізми й особливості виникнення 

та тривання СЕВ. Науковці виділяють два основних підходи до його 

вивчення: результативний і процесуальний. 

Представники результативного підходу вважають, що вигорання є 

результатом. Розглядають як певну структуру, що складається з конкретних 

елементів, й описують їх в однофакторній і мультифакторній моделях. 

Водночас існує різнобічність поглядів на кількість основних складових СЕВ 

[202; 215; 219; 228; 240]. 

Відповідно до однофакторної моделі (Е. Аронсон та А. Пайнс) 

емоційне вигорання є станом фізичного, емоційного й когнітивного 

виснаження, зумовлений інтенсивним довготривалим впливом обставин на 

особистість, що сприяють вияву негативних емоційних реакцій. Чинник 

виснаження (фізичне, психічне, розумове) вважають головним компонентом, 

а наслідками – аспекти, що порушують гармонічність у переживаннях й 

поведінці [28, с. 189; 61, с. 32; 223; 228]. Слід зазначити, що цю модель 

А. Пайнс взяла за основу для розроблення опитувальника “Вимірювання 

вигорання”, за допомогою якого діагностують фізичне та психічне 

виснаження в людини. Наявність цієї двохкомпонентної структури вигорання 

(фізичної та психічної) В. Орел констатує в різного роду фахівців і зазначає, 

що можливий вияв у них редукції професійних обов’язків лише в разі 

зниження управлінських функцій [103, с. 36]. Однофакторної моделі 

вигорання дотримується також П. Брілл, характеризуючи його як 

“професійно обумовлений дисфоричний і дисфункціональний стан здорового 

індивіда без істотної патології” [191]. 

Автори двофакторної моделі (Д. Дірендонк, Г. Сіксма та Б. Шауфелі) 

емоційне вигорання розуміють як двохвимірну конструкцію, що складається 

з таких компонентів, як виснаження та деперсоналізація. Виснаження 

виражається в “афективних” виявах, а саме: скаргах на погіршений стан 

здоров’я й самопочуття, нервове напруження, емоційне виснаження. 
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Деперсоналізація – установчий компонент, що виявляється у зміні ставлення 

до навколишніх осіб або до себе [28, с. 189; 61, с. 34; 217; 221; 234; 240]. 

Хоча існують й інші напрями розвитку двохфакторної моделі: об’єднання 

двох компонентів в один або виключення одного із структури синдрому [204; 

209]. Зокрема Д. Грін у своїх дослідженнях ілюструє об’єднання емоційного 

виснаження й деперсоналізації та вважає їх складовими одного базового 

чинника, який разом із редукцією професійних обов’язків є головними 

компонентами структури емоційного вигорання [110, с. 59]. Зі свого боку 

А. Гарден усуває зі структури синдрому деперсоналізацію і констатує, що 

лише виснаження може бути основою досліджуваного феномену [28, с. 192; 

202]. 

Трьохфакторну модель СЕВ запропонували Маслач, С. Джексон [28, 

с. 189; 216]. Вони розглядають його як реакцію на тривалі стреси у 

професійній діяльності та вважають трьохвимірним конструктом, що 

акумулює в собі емоційне виснаження, деперсоналізацію й редукцію 

особистісних досягнень. Виснаження – базовий компонент синдрому. 

Деперсоналізація виявляється в порушенні міжособистісних відносин із 

людьми, а редукція виступає як компонент оцінювання себе, власних 

можливостей, досягнень, успіхів або ж висвітлює тенденції обмеження своїх 

обов’язків щодо інших осіб. Трьохкомпонентна модель відображає 

професійну кризу в соціонічних сферах. Це стає поштовхом і спонукає 

дослідників до розширення розуміння складових емоційного вигорання, 

зокрема деперсоналізації з погляду професіогенезу. 

Отже, трьохфакторна модель хоч і є загальноприйнятою, але 

повномірно не окреслює структуру емоційного вигорання. Одні дослідники 

намагаються додати або виокремити окремі компоненти досліджуваного 

феномену, інші вважають цю модель недостатньо теоретично 

обґрунтованою. Дж. Мур виокремлює деперсоналізацію та редукцію 

особистісних досягнень і вважає їх складними багатогранними 

компонентами, порівнюючи з емоційним виснаженням [222]. 
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Р. Голембєвський, Р. Мунзенридер доводять, що кожен із них розвивається 

незалежно один від одного [59; 203]. Д. Енцманн, В. Шауфелі вважають, що 

недостатньо вивчені механізми синдрому, які сприяють вияву цих трьох 

компонентів [28, с. 208; 54; 234]. Сучасні японські дослідники пропонують 

до трьохфакторної моделі емоційного вигорання додати четвертий чинник 

“involvement” (залежність, залученість), що характеризується головними 

болями, порушенням сну, дратівливістю, а також наявністю хімічних 

залежностей від алкоголю й тютюнопаління [159, с. 85]. 

Особливістю чотирьохфакторної моделі (А. Мімс і Дж. Фірт) є 

розчленування одного з компонентів на два окремих. Е. Іваніцький та 

Дж. Шваб пропонують деперсоналізацію роздробити на такі складові: ті, що 

пов’язані з роботою, й ті, що належать безпосередньо до суб’єктів 

професійної діяльності [61, с. 34; 71. с. 200; 231].  

Отже, усі моделі результативного підходу розглядають СЕВ як 

дисфункціональний стан здорової особистості, що виникає в результаті 

тривалої дії середовища на особистість. Усі моделі цього підходу 

відрізняються між собою кількістю основних структурних елементів, а саме: 

виснаження, деперсоналізація, редукція особистісних досягнень. 

Найбільшого поширення набула трьохфакторна модель емоційного 

вигорання. 

У процесуальному підході до вивчення СЕВ увага зосереджується саме 

на його процесуальному характері, що проявляється у професійній сфері 

фахівця в період становлення. Представники процесуальних моделей 

вивчають цей феномен як стадіальне формування конструкту, вважаючи його 

динамічним процесом (M. Буріш, А. Бродський, Дж. Едельвіч, С. Черніс та 

ін.) і таким, що характеризується поступовим наростанням ступеня його 

проявів (Б. Пельман та Е. Хартман) [17; 104, с. 32; 193; 198; 225].  

Один із перших описав процесуальний характер синдрому К. Черніс. 

Він уважає вигорання процесом негативного вияву поведінкових реакцій у 

відповідь на професійні стреси. У запропонованій трьохфакторній моделі 
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вчений виділяє базовим чинником феномену правильний спосіб подолання 

стресу. 

Стадіально-процесуальний характер СЕВ найяскравіше описаний у 

концепції M. Буріш, за яким у своєму розвитку він проходить шість фаз: 

1) попереджувальну; 2) фазу зниження рівня власної участі; 3) емоційних 

реакцій; 4) деструктивної поведінки; 5) психосоматичних реакцій; 

6) розчарування. Основний аспект феномену пов’язаний із суперечностями 

між ступенем “включеності” в діяльність та отриманим результатом. За 

М. Буріш до повного відчаю та екзистенціальної спустошеності призводить 

саме трудоголізм [110, с. 60; 193]. 

Дослідники Б. Пельман та Е. Хартман, аналізуючи СЕВ, виділили три 

основні його компоненти: емоційне (фізичне) виснаження, деперсоналізацію 

та знижену робочу продуктивність [71; 225]. Представник процесуального 

підходу Д. Eтціон вважає вигорання процесом психологічного “вимивання” 

енергії, що виникає випадково, непомітно для людини, розвивається з часом і 

не має кінцевої межі [61, с. 34; 103, с. 39]. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що в наш час поширеною залишається 

процесуально-фазова модель вигорання Р. Голембієвського та 

Р. Майнценрайдера. Вона поєднала в собі процесуальний та фазовий підходи, 

а також ознаки кількох чинників на кожній фазі синдрому. Водночас автори 

концепції виділяють три рівні (низький, середній, високий) вигорання з 

вісьма фазами, що різняться взаємовідношеннями показників.  

Окрім того, Р. Венінг та Дж. Спредлі розробили власну модель СЕВ як 

прогресуючого процесу та виділили у ньому п’ять стадій. Дж. Грінберг 

доповнив її, додавши детальну характеристику стадіям [37]. Перша – 

“медовий місяць” – відмічається повна задоволеність працівником 

результатами своєї діяльності, проте поступово втрачається інтерес до неї. 

Друга – “нестача пального” – характеризується виявом втоми, апатії, 

порушенням сну, розчаруванням у роботі, зниженням продуктивності та 

певною відособленістю. Третя стадія – “хронічні симптоми” – це період 



 46 

наявних сталих негативних психічних станів фізичного виснаження та 

хворобливості. Четверта – “криза” – виражається діагностуванням хронічних 

хвороб, що сприяють частковій або повній утраті працівником 

працездатності. П’ята стадія – “пробивання стіни” – характеризується 

загостренням наявних психічних і фізичних проблем [28; 37].  

Водночас А. Бродські та Дж. Едельвіч запропонували 

чотирьохступеневу стадіальну модель СЕВ: “ідеалістичний ентузіазм” 

виражається надмірним захопленням працівником власною професійною 

діяльністю; “застій” – стадія вияву розчарування, певного дискомфорту від 

завищених прагнень; “фрустрація” виражається через усвідомлення 

працівником недостатності заслуженого оцінювання виконаних ним 

професійних обов’язків і вияв розчарувань; “апатія” характеризується 

повним розчаруванням у професійній діяльності з мінімальним її виконанням 

[71, с. 215–216]. Зазначимо, що Л. Халлстен, ґрунтуючись на процесуальних 

аспектах синдрому, виділив низку етапів його тривання, які аналогічні 

етапам, визначених іншими дослідниками. Водночас, він уважає, що 

причиною вияву “вигорання” є наявна загроза особистості, що надмірно 

віддана власній роботі та не має ніякої альтернативної ролі, окрім 

професійної [61]. 

Отже, усі процесуальні моделі розкривають негативний вплив 

емоційного вигорання на людину та довколишнє соціальне середовище, 

насамперед, професійне. Зокрема вчені Р. Голембієвський та 

Р. Майнценрайдер у власній моделі розділяють працівників за рівнем впливу 

синдрому на саму особистість [61, с. 34], але, переважно, всі моделі 

відрізняються між собою стадіально. 

Нам імпонує підхід сучасних дослідників СЕВ В. Бойка, 

Н. Водоп’янової, Т. Зайчикової, Л. Карамушки, К. Маслач, О. Старченкової 

та Д. Трунова, які об’єднують трифакторну й динамічну модель цього 

феномену та виділяють три основні його ознаки, що розвиваються в часі з 
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поступовим виявом певних симптомів, а саме: виснаження, деперсоналізація 

й редукція професійних досягнень [16; 17; 28; 71; 174]. 

Виснаження є базовою та основною ознакою СЕВ, що виражається у 

виснаженні емоційних і фізичних можливостей, вичерпаності емоційних 

ресурсів, відчутті перенапруги, зниженні емоційного тонусу. Він 

характеризується постійною втомою, що не проходить після відпочинку. 

Деперсоналізація або особистісна відстороненність виражається в 

негативному ставленні працівника до колег по роботі, а також інших осіб, які 

зневажаються чи ігноруються ними, а їх присутність викликає 

роздратування. Відсутність будь-яких емоційних реакцій та зацікавленості 

роботою є крайнім її виявом. 

Редукція особистісних досягнень виражається негативним 

самосприйняттям у професії, розчаруванням результатами власної роботи, 

відсутністю планів і перспектив на майбутнє у професійній діяльності. 

Найпоширенішим у практичному застосуванні та науковому 

пострадянському просторі є підхід В. Бойка. За допомогою виділених 

автором трьох фаз вигорання, що почергово переходять одна в одну, можна 

відслідкувати динаміку його виявів в часі [16; 28, с. 212]. Фаза напруження 

запускає механізм формування феномену вигорання; фаза резистенції, коли 

організм чинить опір наростаючому стресу, починаючи з моменту вияву 

тривоги; фаза виснаження виражається зниженням емоційно-енергетичних, 

психічних ресурсів і послабленням нервової системи [16; 71]. 

Зауважмо, що Б.  Б’юнк, Д. Енцманн та В. Шауфелі розглядають СЕВ 

двояко: як процес і як стан. Вони вважають його сталим і негативним станом, 

що розвивається поступово в людей без ознак психічної патології при 

невідповідності між їх реальними можливостями й бажаними результатами 

власної професійної діяльності [214; 232; 234]. 

Сучасний дослідник Л. Китаєв-Смик виражає СЕВ у трьох 

взаємозамінних формах, а саме: “сплощенні емоцій” (зникнення емоційності, 

поява байдужості); “конфронтації з клієнтом” (почуття образи, неприязнь); 
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“утраті ціннісних орієнтацій” (недовіра, критичність до навколишніх і 

самокритичність, втрата сенсу й життєвих цінностей) [55]. 

Відповідно до екзистенціальних поглядів синдром “емоційного 

вигорання” є затяжним станом виснаження, що виникає у процесі виконання 

професійної діяльності [75, с. 3]. Провідним симптомом та його фундаментом 

є виснаження. Екзистенціальні аспекти вигорання описують також 

дослідники Б. Пельман та Е. Хартман (утрату життєрадісності, розчарування, 

фрустрацію й апатію, утрату мотивації), В. Бойко (почуття загнаності у 

клітку та переживання психотравмуючих обставин), Д. Трунов (форма 

психологічного захисту особистості), Н. Гришина (розчарування в роботі, що 

є смислом життя) [16; 38; 174; 225]. 

Цікавим є підхід В. Франкла. Учений у своїй антропологічній моделі 

акцентує увагу на тому, що вигорання охоплює три основні виміри 

людського буття: соматичний, психічний, ноетичний [68, с. 17]. Виснаження 

спочатку впливає на самопочуття людини, потім відображається на її 

переживаннях, після чого охоплює дії, вчинки, установки, життєву позицію. 

Саме такі затяжні симптоми сприяють зниженню емоційного фону, 

характеризуються внутрішньою порожнечею, відчуттям утрати цінностей. 

Тому В. Франкл називає досліджуваний синдром екзистенціальним 

вакуумом.  

Підсумовуючи вищесказане, потрібно зазначити неоднозначність 

поглядів на структуру й динаміку СЕВ. Проте зауважмо, що він розвивається 

поступово, характеризується комплексом органічно пов’язаних симптомів. У 

своєму дослідженні будемо базуватися на трьохфакторній моделі синдрому, 

за якою основними його симптомами є виснаження, деперсоналізація, 

редукція особистих досягнень. Вивчення симптоматики емоційного 

вигорання [2; 16; 61; 103; 109; 197; 205; 210; 216; 218; 220] надало 

можливість відзначити розбіжності в поглядах учених як щодо особливостей 

тривання цього синдрому, так і кількості його симптомів. Наприклад, 
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В. Бойко й Е. Махер виділяють їх 12 [16; 28], Дж. Керролл та У. Уайт – 47 

[196], а Д. Енцманн та В. Шауфелі – 132 [61; 232].  

Основними симптомами вигорання Н. Водоп’янова називає хронічну 

втому, роздратованість, нервування, хвилювання, дистанціювання від колег і 

клієнтів, неуважність у взаємовідносинах з ними, конфліктність, зниження 

мотивації до роботи, різке зростання незадоволеності діяльністю [28, с. 36]. 

Водночас Дж. Фрейденберг, запропонувавши циклічну структуру емоційного 

вигорання, виділив 12 симптомів [200], серед яких: компульсивна потреба в 

досягненнях, напруження, відмова від радощів, звільнення конфліктів і 

потреб, викривлення системи цінностей, посилення самозречення, відмова 

від боротьби, відчутні зміни у поведінці, деперсоналізація, спустошення, 

депресія, тотальне виснаження. 

У цьому контексті варто звернути увагу й на дослідження Е. Махер. 

Узагальнивши перелік симптомів вигорання, вчений також виділяє 12 

основних: втому, виснаження, психосоматичні вияви, порушення сну, 

негативне ставлення до клієнтів і власної професійної діяльності, 

спрощеність у виконанні професійних дій, зловживання кавою, спиртними 

напоями, наркотичними речовинами, порушення режиму харчування, 

негативна “Я-концепція“, агресивні вияви (дратівливість, напруженість, 

тривожність, надмірне збудження, гнів), знижений фон настрою, 

переживання відчуття провини [61]. Стан виснаження Е. Аронсон, Кафрі й 

А. Пінес розкрили як відчуття безпорадності та безвихідності, відсутність 

натхнення і радості в роботі, емоційну стриманість, погіршення фізичного 

стану, ізольованість від довкілля. 

Змістовно схожу з класифікацією симптомів СЕВ Е. Махер 

запропонували Г. Абрамова та Ю. Юдчіц. Основними з них вони визначили: 

вияви агресії, порушення сну, негативне ставлення до пацієнтів, клієнтів і 

власної діяльності, зневагу до себе, песимізм та депресивні вияви, утрата 

сенсу, психосоматичні порушення, стереотипність власних установок і дій, 

однотипність у спілкуванні та діяльності, спрощення власних дій, труднощі у 
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виконанні розумових операцій, тривожність, відчуття втоми, виснаження 

після активної професійної діяльності [2].  

Окрім того, ряд дослідників запропонували класифікації симптомів 

СЕВ відповідно до рівня вияву. На фізичні, поведінкові та психологічні 

розділила їх К. Маслач. До фізичних симптомів учена віднесла: відчуття 

втоми, виснаження, астенічність, часті головні болі, розлади шлунково-

кишкового тракту, порушення ваги тіла, безсоння. Поведінковими є: 

несамостійність у прийнятті рішень, відособленість, надмірна 

відповідальність, негативне бачення власного майбутнього та перспективи, 

зловживання спиртними напоями і наркотиками. До психологічних належать 

такі як: фрустрація, відчуття безпорадності і безнадійності, хвилювання, 

розчарування, відчуття провини, роздратування, образи, ригідність [28]. 

Пізніше Г. Зоннех до цих груп відносить вітальну нестабільність, що 

виражається дратівливістю, депресивними виявами, зниженим фоном 

настрою, тривогою, хвилюванням і розчаруванням. Водночас варто 

зазначити, що під час вираженого СЕВ ці характеристики сприяють 

схильності до самогубства [61; 237]. 

Ще одну класифікацію запропонував П. Патрік. Він виділив чотири 

групи симптомів емоційного вигорання, а саме: основний симптом СЕВ 

виснаження поділяє на чотири  категорії: когнітивні, афективні, поведінкові 

й тілесні. Когнітивні симптоми виражаються в людини ригідністю поведінки, 

захисною позицією, уособленням, песимізмом, що може сприяти вияву 

суїцидальних думок. Афективні симптоми виражаються відчуттям провини, 

конфліктністю, недостатнім самоконтролем поведінкових реакцій, 

розчарування, відсутністю перспектив на майбутнє та можливостей 

змінювати власне життя. До поведінкових дослідник відніс хронічний 

трудоголізм, схильність до постійних обвинувачень, стриманість у поведінці, 

що сприяє неможливості виразити власні відчуття, зниження ефективності та 

продуктивності діяльності, відчуття невдачі і відособленість. Хронічна 
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втома, зниження мотивації й спад енергії, хворобливість складають основу 

тілесних симптомів. 

На думку Н. Самоукіної, основними групами симптомів СЕВ є: 

психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові [163], С. Кахілл 

виділив: фізичні, емоційні, поведінкові, міжособистісні (соціальні), 

когнітивні [210]. В. Орел виокремив дві групи: специфічні за суб’єктно-

психічною сферою особистості (емоційні, когнітивні та мотиваційні) та 

універсальні (поведінкові та соматичні вияви) [103, с. 51]. Зарубіжні 

дослідники Д. Енцманн та В. Шауфелі поділили симптоми на фізичні, 

емоційні, мотиваційні та поведінкові, а рівні їх вияву розмежували на 

індивідуально-психологічні, міжособистісні, організаційні [234].  

Дещо інший підхід запропонувала Т. Форманюк, в основу якого 

поклала внутрішній психологічний досвід (почуття, установки, мотиви, 

очікування), негативний індивідуальний досвід, що акумулює в собі вияви 

дистресу, дискомфорту, дисфункції та їхні негативні наслідки. Основними 

симтомами вигорання вчена назвала почуття емоційного виснаження, втому, 

дегуманізацію, деперсоналізацію, негативізм [178].  

Таким чином, аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень засвідчив, 

що базовим симптомом СЕВ є виснаження. Воно виявляється на трьох рівнях 

(фізичному, емоційному, духовному виснаженні) й охоплює всі сфери життя 

людини. Найпоширенішими класифікаціями симптомів СЕВ є ті, що 

запропоновані Д. Енцманном, К. Маслач, С. Кахіллом і В. Шауфелі. 

Для нашого дослідження актуальним є підхід В. Бойка, який 

диференціював провідні симптоми СЕВ відповідно до трьох фаз. На фазі 

напруження притаманні переживання психотравмуючих обставин, 

невдоволеність собою, загнаність в клітку, тривога і депресія. На фазі 

резистенції виявляються неадекватне вибіркове емоційне реагування, 

емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, 

редукція професійних обов’язків. Фаза виснаження характеризується 

емоційним дефіцитом, емоційною відстороненістю, особистісною 
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відстороненістю, психосоматичними і психовегетативними 

порушеннями [16]. 

Вважаємо вартим уваги підхід до визначення симптомів емоційного 

вигорання, що запропонований В. Криволапчуком, І. Моцонелідзе, 

І. Слюсар [71]:  

1. Фізичні симптоми: втома та виснаженість протягом дня, фізичне 

виснаження, зміна ваги, порушення сну, погіршення стану здоров’я, 

зниження імунітету, чутливість до змін показників навколишнього 

середовища. 

2. Емоційні: зниження емоційності, песимістичність і цинізм, зниження 

концентрації уваги, проявляються розчарування, безпорадність, почуття 

невдачі, самозвинувачення, байдужість, усамітненість; тривожність; 

депресивність та істеричність, неконтрольовані поведінкові вияви агресії, 

роздратованості, гніву та образливості, деперсоналізація. 

3. Поведінкові: труднощі у виконанні власних професійних обов’язків; 

порушення режиму праці та тривалості робочого дня, зниження 

продуктивності професійної діяльності, відсутність мотивації до праці, 

відтерміновування запланованих завдань, уникання самостійного прийняття 

рішень, порушення харчування, бажання відпочити, прагнення до соціальної 

ізоляції; часте виникнення думок про звільнення; зловживання речовинами, 

що змінюють настрій (кава, алкоголь, ліки); підвищений травматизм 

(падіння, травми тощо). 

4. Інтелектуальні симптоми: втрата інтересу до життя, новизни й 

розв’язання робочих проблем, деконцентрація уваги, апатія, підозрілість і 

недовірливість; переважання шаблонності в діяльності, негативне ставлення 

до нововведень. 

5. Соціальні симптоми: зниження соціальної активності, втрата 

інтересу до проведення власного особистого часу, розчарування та 

песимістичні погляди на майбутнє, формальне виконання функціональних 

обов’язків, усамітненість та конфліктність. 
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Необхідно також зазначити, що вчені проводять класифікацію типів 

вигорання [103, с. 48]. Наприклад, Борріц і Крістенсен виділяють 

персональне, робоче, клієнтське вигорання. Д. Енцманн та В. Шауфелі 

підтверджують, що така класифікація демонструє рівневу структуру 

вигорання [234]. В. Орел емпірично доводить гіпотезу запропоновану 

Д. Гіллеспі щодо класифікації підтипів вигорання. Вчений виділяє 

“стенічний” та “астенічний” тип вигорання. “Стенічний” тип 

характеризується емоційною холодністю, дратівливістю, цинічністю, 

агресією, критичністю відносно людей. “Астенічність” виявляється втомою, 

апатією, нерішучістю, песимістичністю настрою, усамітненням, почуттям 

провини [103, с. 48–49]. 

За останніми дослідженнями в Іспанії виділено три підтипи осіб [251], 

схильних до вигорання. Перший підтип характеризується невмінням обрати 

правильну стратегію подолання труднощів. Це люди, які вигорають від 

перевантаження, понаднормово або понаднормової праці. Таких працівників 

постійно не задовольняє управління організацією, що водночас впливає на їх 

мотивацію, самолюбство, а з часом призводить до вияву напруженості. 

До другого підтипу відносять людей зі сформованим синдромом 

вигорання, що виникає через нудьгу й відсутність власного саморозвитку. 

Такі працівники здатні управляти стресовими ситуаціями шляхом 

дистанціювання від роботи, що з часом призводить до вияву деперсоналізації 

і цинічності. 

Третій підтип людей – виснажені особи. Причиною вигорання є 

неефективна стратегія поведінки – відмова від стресу. Ставлячи зависокі цілі, 

вони мають недостатню мотивацію для подолання наявних перешкод.  

Проаналізувавши наукові праці, можна констатувати, що симптоми 

СЕВ виявляються у всіх сферах життя людини. Існує багато підходів до їх 

класифікації, проте ми ґрунтуємося у своєму дослідженні на класифікації 

симптомів В. Бойко, В. Орла, В. Криволапчук, І. Моцонелідзе та І. Слюсар, а 
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також ураховуємо типологію осіб, які схильні до вигорання, запропонованою 

іспанськими вченими. 

 

1.3. Особливості впливу середовища закладу вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання на формування особистості курсанта 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним завданням є 

реформування та оптимізація роботи МВС України для якісного 

перетворення колишніх підрозділів міліції на таку поліцію, яка відповідала б 

вимогам українського суспільства та європейським демократичним 

стандартам. Нині в умовах кардинальних змін одним із пріоритетних 

напрямів є подальше вдосконалення системи освіти у закладах вищої освіти 

МВС України. Складність, багатогранність завдань, відповідальність за 

рівнем їх виконання зумовлює підвищення вимог до курсантів як майбутніх 

поліцейських, рівня розвитку їхніх професійних та особистісних якостей, 

мотиваційної спрямованості, духовного й творчого потенціалу. 

Майбутні офіцери, які проходять підготовку у закладах вищої освіти 

МВС України, окрім освітньої діяльності залучаються до охорони 

громадського порядку, тобто відповідно до Закону України “Про 

Національну поліцію” забезпечують виконання таких основних завдань, як: 

забезпечення публічної безпеки і порядку; охорону прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства та держави; протидію злочинності тощо [118]. 

Отже, професійна діяльність поліцейського, зокрема курсанта, є 

багатогранною, поліфункціональною і специфічною. 

Відомо, що професійна діяльність накладає відбиток на особистість. 

Вона сприяє вдосконаленню професійних знань, формує професійні звички, 

визначає стиль мислення та спілкування, має помітний вплив на установки, 

ціннісні орієнтації, мотиви діяльності людини [36, с. 253]. Саме під її дією у 

працівника формуються та змінюються властивості особистості й професійні 

ролі.  



 55 

Курсант у процесі виконання функціональних обов’язків поліцейського 

під час навчання в закладі вищої освіти розвиває особистісні задатки, 

цінності, виявляє властиві йому здібності, задовольняє потреби та запити. 

Таким чином, формується професійний тип особистості. Проте, незважаючи 

на всі позитивні аспекти впливу професійної діяльності на майбутніх 

офіцерів, варто зауважити, що в них уже з’являються симптоми емоційного 

вигорання, а саме: втома, емоційне перенасичення спілкуванням із 

курсантами та офіцерами, цинічність, емоційна відстороненість, зниження 

мотивації до навчальної та службової діяльності. Актуальність проблематики 

цього синдрому в системі МВС України підтверджує “Програма 

психопрофілактичної роботи з особовим складом органів та підрозділів 

внутрішніх справ на 2013–2017 роки” [156]. 

Питання СЕВ співробітників системи МВС України розкрито у працях 

Т. Кодлубовської (особливості його прояву) [60], Т. Макоти (особливості 

поведінки військовослужбовців із вигоранням) [85], І. Моцонелідзе (зв’язок 

емоційного вигорання та професійної деформації) [102], Н. Мілорадової 

(вплив стажу роботи на виникнення синдрому) [96], Т. Малкової (вигорання 

як деструкції в процесі професійного становлення особистості 

поліцейського) [88], І. Слюсар (психогігієна професійної діяльності та 

профілактична робота в органах внутрішніх справ) [71; 170], С. Чижевський 

(емоційне вигорання у військовослужбовців Національної гвардії України) 

[182]. 

Здійснений аналіз наукових досліджень засвідчив вивчення СЕВ у 

поліцейських, констатацію його виявів і відсутність робіт, що присвячені 

деталізації причин, наслідків, особливостей вигорання у курсантів закладів 

вищої освіти системи МВС України, а також розробленні дієвих 

профілактичних заходів. 

До закладів вищої освіти вступають абітурієнти у віці 16–17 років. 

Особливості юнацького віку, такі як: оптимізм, чуйне ставлення до людей, 

віра у власні сили, товариськість, безпосередність, щирість дають змогу 
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формувати в них благородні якості майбутнього офіцера, а також 

використовувати наявну енергію для розвитку необхідних професійних 

якостей поліцейського. Соціально-психологічні особливості курсантів 

залежать і від характеру й змісту навчальної та службової діяльності, 

життєвого досвіду, сімейного стану, виховання, розвитку, освіти тощо. Усе 

це знаходить свій вияв у духовному світогляді, поведінці, інтересах, а також 

у повсякденній діяльності майбутніх офіцерів. 

Важливу роль під час комплектування кадрів у Національну поліцію 

України відіграє належний професійно-психологічний добір, соціально-

правове вивчення кандидатів на службу й тих хто вступає на навчання до 

закладів вищої освіти МВС України. На належному рівні професійний добір 

на навчання є основою успішної професійної діяльності й дає змогу 

визначити рівень інтелектуальних здібностей, індивідуальних особливостей 

мислення, пам’яті, уваги та інших психічних пізнавальних процесів, 

емоційно-вольової сфери особистості, рівень мотивації й психологічної 

готовності до майбутньої діяльності, моральні якості, спрямованість і 

культуру поведінки поліцейського. Водночас він допомагає завчасно виявити 

осіб, які можуть зрадити інтересам служби, виявляють підвищену 

агресивність у поведінці, злопам’ятність, неврівноваженість, вразливість, а 

також мають несприятливу мотивацію до служби в Національній поліції 

України тощо [141]. 

Навчання у закладі вищої освіти забезпечує підготовку до професійної 

діяльності, яка в найближчому майбутньому має стати для людини основним 

джерелом існування та засобом особистісної реалізації, а сам освітній процес 

становить собою цілеспрямовану, планомірну навчальну, методичну та 

виховну роботу всього командного, викладацького складу. 

На першому курсі курсанти адаптуються до умов та специфіки 

навчання і служби. У цей період у них виникають суперечності між власними 

формами поведінки та статутними вимогами. Повною мірою ще не 

усвідомлюються суть, специфіка й прийоми виконання поставлених 
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службових завдань. У майбутніх офіцерів поліції відбувається перебудова 

старого стереотипу і формування нового, а також вироблення нових звичок, 

що не завжди проходить безболісно. Можуть виникати негативні, іноді 

протестні реакції, переживання курсантів.  

Майбутні офіцери, вступивши до закладу вищої освіти МВС України, 

отримують статус курсанта й потрапляють у нові специфічні умови 

соціального середовища. З перших днів навчання вони мають обмеження в 

переміщенні по території, проживають у казармі, повинні дотримуватися 

внутрішнього розпорядку дня (шикування, прибирання, заступання в добові 

наряди, що необхідні для забезпечення повсякденної спільної 

життєдіяльності колективу), зіштовхуються з регламентованістю (статути, 

настанови, інструкції, накази, розпорядження) та особливими засобами 

діяльності (зброя, пристрої комутації, мовні засоби, радіоелектронні 

пристрої). Таким чином, перебування курсантів на закритій території з 

чітким регламентом знижує вплив на них чинників зовнішнього середовища, 

але водночас істотно підсилює дію внутрішніх чинників [141]. 

Обсяг, новизна навчальної інформації, відсутність або недостатня 

сформованість умінь і навичок самостійної роботи у спеціальних умовах 

закладу вищої освіти системи МВС України викликають складнощі. Проте 

таким чином відбувається дидактична адаптація. У цей період курсантам 

необхідна підтримка й допомога курсових офіцерів в оволодінні навичками 

навчання у закладі вищої освіти. 

На другому курсі, в основному, завершується період адаптації. Маючи 

певний набутий досвід навчання та служби, курсанти почувають себе 

впевнено у своїх діях, виявляють самостійність, добре виконують вимоги 

військової присяги та статутів. У майбутніх офіцерів поліції підвищується 

інтерес до знань. У цей період формуються міцні курсантські колективи.  

Третій рік навчання вважається половиною пройденого шляху. 

Курсанти вже мають багатий досвід, що дав змогу сформувати більшість 

професійних умінь і навичок. У їхніх поглядах і поведінці, зазвичай, 



 58 

відбуваються значні зміни, а саме: закріплюються нові світоглядні позиції, 

знання з багатьох життєвих питань переростають у переконання, які вони 

навчилися аргументовано відстоювати. Майбутні офіцери усвідомлюють 

необхідність продовжувати навчання. 

На четвертому курсі курсанти вважаються зрілими особистостями у 

професійному плані. У них сформувалися необхідні риси характеру, погляди 

й переконання, розкрилися здібності, виробилася життєва позиція. Розумовий 

процес став змістовним. 

Таким чином, вікові особливості курсанта, його адаптивний потенціал, 

соціально-психологічні аспекти навчання у закладі вищої освіти, соціальні 

чинники мають позитивний вплив на формування курсанта як професіонала, 

але, водночас, особливо специфічні умови навчання, пов’язані з виконанням 

професійних обов’язків, нездатність адаптуватися до жорстких вимог 

соціального середовища, недостатність умінь можуть сприяти розвитку СЕВ. 

Навчальна діяльність курсанта є специфічним соціально-

психологічним процесом, що пов’язаний із необхідністю засвоєння ним 

великого обсягу навчальної інформації за короткі терміни, у нових 

академічних формах, за повною відсутністю домашнього комфорту й 

систематичного контролю батьків. Вона потребує навичок самоконтролю і 

самооцінки результатів. Для засвоєння програмного матеріалу в умовах 

кредитно-модульної системи курсанту необхідно багато часу приділяти 

самопідготовці. Проте велика кількість добових нарядів, шикувань, залучень 

до несення служби з охорони громадського порядку спричиняють його 

дефіцит, недостатній обсяг необхідної навчальної інформації, порушення 

режиму праці й відпочинку. Ці чинники викликають внутрішнє напруження 

майбутніх офіцерів, яке згодом може сприяти вияву симптомів емоційного 

вигорання [141]. 

У цьому контексті варто зазначити, що вклад курсантом в освітню та 

службову діяльність великих особистісних ресурсів (знання, уміння, навички, 

прагнення, ідеї) не завжди морально заохочується й недостатньо визнається 
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командним складом, особливо після перебування в добових нарядах. 

Водночас суперечність між функціями майбутнього офіцера, які він виконує, 

сприяє виникненню рольового конфлікту, що спричиняє виснаження, втому, 

розчарування, недовіру, зниження мотивації [141]. 

Таким чином, недостатньо оптимальна організація службової 

діяльності в поєднанні з освітнім процесом, побудова якого повною мірою не 

враховує психофізіологічних можливостей курсанта, з одного боку, може 

призводити до формування цілого спектру несприятливих функціональних 

станів (виснаження, зниження фізичної активності, порушення сну), а з 

другого – до емоційного вигорання та розчарування у професії. 

На відміну від інших закладів вищої освіти у закладах вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання МВС України наявні жорсткі вимоги до 

курсантів, постійний контроль і регламентація поведінки в побуті, 

обмеження у стосунках із близькими, родичами, друзями, сусідами. Майбутні 

офіцери під час навчання вперше розпочинають життя у військовому 

колективі. Тому важливу роль відіграє соціальна підтримка з боку 

одногрупників, однокурсників і керівництва, а також сім’ї й друзів. Курсанти 

навчаються будувати статутні відносини з товаришами по службі, 

реалізовувати лідерські якості, розвивають професійні здібності. Вони 

постійно взаємодіють між собою у всіх сферах діяльності: освітній, виховній, 

позаслужбовій, що водночас сприяє певному емоційному перенасиченню 

контактами з однокурсниками й обмеженості в безпосередньому спілкуванні 

з іншими категоріями людей. Як зазначає В. Клименко, на вияв виснаження 

часто впливає соціум, який виснажує як оперативний, так і базовий потенціал 

[133, с. 42]. Отже, соціально-психологічні взаємини в навчальному колективі 

як по вертикалі, так і по горизонталі, особливості організації службової й 

навчальної діяльності можуть сприяти формуванню у курсантів синдрому 

“вигорання” [141]. Його вияв залежить від особливостей емоційної взаємодії 

з довколишніми. За таких умов необхідно застосовувати профілактичні 

заходи для попередження цього синдрому. 
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Наявність позитивного соціально-психологічного клімату в навчальній 

групі, її згуртованість, спільність поглядів та інтересів, довіра й узгодженість 

дій між курсантами, а також високий авторитет командира взводу, 

начальника курсу є одним із значущих ресурсів у профілактиці вигорання 

[141]. 

Необхідно зазначити, що на курсанта має вплив його публічність у 

навчанні та виконанні професійних обов’язків, зокрема двоякий. З одного 

боку, як сильний емоційний чинник, що сприяє успішному виконанню 

службових завдань, а з другого – може викликати дезорганізацію дій, 

призвести до помилок в діяльності [141]. До того ж майбутній офіцер 

повинен у спілкуванні дотримуватися певних норм етикету, моралі, а також 

статутних вимог, які не завжди зрозумілі для навколишніх. 

Водночас у соціально-психологічних умовах навчальної та службової 

діяльності курсанта простежується явище депривації, яке є бар’єром для 

гармонійного розвитку особистості курсанта й сприяє формуванню СЕВ. 

Депривація як психічний стан виникає внаслідок тривалої дії життєвих 

обставин, що унеможливлюють задоволення життєво-важливих потреб 

людини [6, с. 123–124; 70]. 

На нашу думку, основними її причинами в курсантському середовищі є 

такі: часткова або повна ізоляція, обмеженість у міжособистісній взаємодії з 

рідними та близькими або перенасичення контактами з одногрупниками й 

однокурсниками, недостатня самостійність, неможливість повною мірою 

задовольнити власні потреби, домінуюче виховання, коли не враховується 

думка курсанта. 

Здебільшого в майбутніх офіцерів виявляється соціальна депривація, 

що має прихований характер, тобто при зовні сприятливих умовах відсутня 

можливість задовольнити власні значущі потреби [6, с. 12–14] і виражений 

відносний вияв, оскільки вона дезорганізує особистість, змінює її емоційний 

стан, сприяє дезадаптації в соціумі та порушенню міжособистісної 

взаємодії [23; 141]. 
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Так, О. Красницька визначає соціальну депривацію як явище, що 

характеризується обмеженням соціальних контактів людини, виникненням, 

поширенням чи загостренням відхилень від певних соціальних норм через 

повну або часткову ізоляцію індивіда від соціального середовища [70, с. 26]. 

Учена виділяє такі її різновиди: психічну, освітню, родинну, культурну, 

комунікативну, професійну, економічну і просторову [70, с. 28]. 

У дослідженні схиляємося до думки, що всі різновиди депривації в 

курсантів виявляються комплексно, тісно переплітаються і 

взаємодоповнюють один одного, але мають відмінності у ступені 

вираженості. Загрозу для особистості найбільше становить психічна 

депривація, коли відсутні або обмежені можливості для задоволення 

психічних потреб курсанта. Водночас Т. Алєксєєнко вказує, що вона сприяє 

особистісним змінам і вияву девіантної поведінки, Я. Гошовський вважає, що 

призводить до блокування гармонійного розвитку особистості [6; 35, с. 85; 

70]. Таким чином, соціальна депривація є однією з причин вияву в курсантів 

симптомів синдрому “емоційного вигорання”. 

Ученими експериментально доведено, що отримані теоретичні знання 

мають підкріплюватися практичними навичками, оскільки в цей період 

формується професійна компетентність фахівця на особистісному (зрілість, 

правова культура, дисциплінованість, рівень свідомості, гуманність, 

прагнення до саморозвитку) та професійному рівні (знання, уміння, навички, 

готовність застосовувати їх у практичній діяльності). Важливе значення має 

розвиток професійно важливих якостей курсанта. За твердженням 

Т. Єгорової, вони забезпечують уміння контролювати власний 

психоемоційний стан, високий рівень стресостійкості, працездатності, 

сформованості самосвідомості та аутопсихологічної компетентності [43]. 

Зокрема, Т. Жаворонкова зазначає, що аутопсихологічна компетентність 

залежить від соціальної спрямованості особистості курсанта, що виражається 

в належній професійній орієнтації, розумінні специфіки професійної 

діяльності, достатньому рівні комунікативної культури. Основними її 
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складовими вчена вважає мотивацію до самоосвіти, саморозвитку та 

реалістичні очікування від майбутньої професії [45]. 

Отже, навчальна практика в територіальних підрозділах, охорона 

громадського порядку посідають важливе місце у формуванні розвитку 

курсанта, його світогляду, мотиваційної спрямованості щодо подальшої 

службової діяльності в поліції. 

У цьому контексті вважається за необхідне зазначити, що на 

результативність та успішність виконання курсантами завдань з охорони 

громадського порядку впливає сформованість у них мотиваційного (інтерес 

та особиста мотивація до професії, потреба в саморозвитку), когнітивного 

(спеціальні знання й навички, ерудованість), діяльнісного (практична 

готовність до виконання професійних дій, використання набутого 

професійного досвіду) та рефлексивного (самоаналіз і коригування 

поведінки, сформованість емоційно-вольових якостей) компонентів [186; 

187]. 

Основними вимогами до курсантів у підготовці щодо забезпечення ними 

громадської безпеки й громадського порядку є такі: ґрунтовний рівень 

юридичних знань і спеціальної підготовки, особиста дисциплінованість, 

здатність співробітничати з колегами та налагоджувати відносини з 

громадянами, почуття відповідальності за доручену справу, поєднання 

теоретичних знань із практичними вміннями й навичками, якісна 

психологічна підготовка [141; 187, с. 20]. 

Водночас О. Бандурка, Л. Гуменюк, Д. Кобзін, А. Москаленко та 

Д. Швець зазначають особливості службової діяльності, що впливають на 

курсантів під час виконання завдань. Серед них вони виділяють такі, як: 

екстремальність діяльності (дефіцит часу, недостатня поінформованість, 

постійна загроза життю та здоров’ю, дія стрес-факторів, наднормованість 

робочого часу, відсутність повноцінного відпочинку); непередбачуваність 

подій, складність оперативної обстановки; спротив і протидія порушниками 

та злочинцями поліцейським під час виконання ними своїх функцій; 
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застосування прямих дій, зокрема примусу (попередження, зауваження; 

фізична сила, спецзасоби та вогнепальна зброя); наявний імідж працівника 

поліції в суспільстві; складність соціально-психологічних ситуацій службової 

діяльності; збереження службової таємниці під час виконання службових 

завдань [11; 39; 141; 187]. У своєму дисертаційному дослідженні Д. Швець 

акцентує увагу на тому, що службова діяльність працівників поліції триває 

переважно в екстремальних умовах і вимагає від них сформованості 

спеціальних професійних здібностей, умінь та навичок, високого рівня 

розвитку психологічної готовності, нервово-психічної стійкості [187, с. 15]. 

У цьому контексті, на наш погляд, доцільно детальніше розглянути 

поняття “екстремальна ситуація”. За твердженням І. Власенко та 

А. Федоркіна, це ситуація, що виникає раптово або часто змінюється й 

становить найбільшу небезпеку для людини, до якої вона не пристосована. 

Дослідники зазначають, що вони, здебільшого, виникають під час здійснення 

працівником поліції оперативних завдань і, в результаті, призводять до 

дестабілізації поведінки фахівця, зриву дорученого завдання та, у крайньому 

разі, можуть спричинити травмування або загибель поліцейського [33]. Такі 

травмонебезпечні ситуації мають подвійне підґрунтя. З одного боку, вони є 

складовою професійної діяльності, а з другого – елементами екстремальності 

в діяльності. Варто зазначити, що кількість та інтенсивність дії небезпечних 

чинників у сучасних умовах різко збільшується, зростає ризик загибелі, 

поранення й травмування працівників. Забезпечити абсолютну безпеку 

поліцейського неможливо, однак необхідно під час професійної підготовки 

знизити ступінь ризику до небезпечних умов праці. 

За даними соціологічних досліджень, проведених у Харківському 

національному університеті внутрішніх справ МВС України, працівники 

слідчих підрозділів у 50 % службових ситуацій перебувають в екстремальних 

умовах, працівники поліції – в 52 %, працівники кримінальної поліції – 60 % 

та працівники спецпідрозділів МВС України – 64 % [33]. До того ж, як 

зазначає Л. Гуменюк, середня тривалість робочого дня працівників служб 
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кримінального розшуку, слідчих, дільничних інспекторів поліції становить 

11–15 годин [39, с. 22]. Саме такі особливості службової діяльності сприяють 

вияву високого рівня фізичного і психоемоційного напруження [34, с. 2].  

Основним дієвим показником професійної діяльності поліцейського є 

ефективність. Серед її складових Л. Гуменюк виділяє продуктивність, 

швидкість, темп, повноту та збереження стійкої результативності [39, с. 18]. 

Треба зауважити, що ефективність виконання професійних завдань 

працівниками поліції залежить від техніки їх виконання, а результат роботи – 

від ґрунтовних юридичних знань, рівня самоорганізації, дисциплінованості, 

професійної підготовленості, зокрема психологічної.  

Таким чином, екстремальний характер професійної діяльності, тривалі 

та інтенсивні навантаження є передумовою виникнення у поліцейських 

станів психічного напруження, фізичного перевантаження та емоційного 

виснаження і, як наслідок, сприяють вияву симптомів синдрому “емоційного 

вигорання”. 

Уважаємо за необхідне зазначити, що у закладах вищої освіти системи 

МВС України навчаються курсанти, які брали участь у виконанні складних 

бойових завдань у районах проведення антитерористичної операції. 

Ймовірно, ці обставини, впливаючи на психічну сферу особистості, у 

віддаленій перспективі можуть пришвидшити в них виникнення СЕВ. 

Отже, ураховуючи особливості освітньої та службової діяльності 

курсанта, специфіку професійної діяльності поліцейського, її екстремальність 

і публічність, зокрема під час несення служби з охорони громадського 

порядку та проходження навчальної практики майбутніми офіцерами, 

доцільно виокремити основні чинники, що мають вплив на виникнення 

синдрому “емоційного вигорання”. 

1. Середовищні чинники, які можна умовно поділити на організаційні, 

соціально-психологічні й ті, що пов’язані з професійною та освітньою 

діяльністю. До організаційних чинників належать такі: санітарно-гігієнічні 

умови навчання та праці, стратегія діяльності підрозділу чи закладу, кадрова 
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політика, професійно-психологічний добір на навчання та службу в поліцію, 

адаптація до умов освітньої і службової діяльності, можливість просування 

по службі, оптимізація діловодства й інформаційних витоків, 

регламентованість діяльності, розпорядок дня; обмеженість у переміщенні 

територією та ін. Соціально-психологічні чинники містять у собі 

несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, низький 

авторитет командира чи курсового офіцера, порушення делегування 

повноважень, недовіра, відсутність чи недостатня соціальна підтримка, 

низький соціальний статус у колективі, конфлікти, низька спрацьованість та 

психологічна несумісність серед особового складу, сімейний стан, 

особливості виховання. Основними чинниками, що пов’язані з професійною 

та освітньою діяльністю, є такі: поєднання освітньої та службової діяльності 

(відсутність на заняттях під час перебування в добовому наряді, на ОГП, 

дефіцит часу на самопідготовку), постійний контроль і регламентація 

поведінки курсанта, використання зброї та спеціальних засобів, рівень 

професійних знань і спеціальної підготовки, екстремальність (ненормований 

робочий день, порушення режиму сну й відпочинку, непередбачуваність 

подій, стрес, загроза життю та здоров’ю під час ОГП), постійне перебування 

в напрузі через можливий виклик на шикування, добовий наряд тощо. 

2. Чинники, пов’язані з соціальними факторами, які можна розділити на 

соціально-економічні, соціально-демографічні, соціально-політичні. До 

соціально-економічних доцільно віднести недостатній рівень матеріально-

технічного забезпечення (стипендія, форма, житло, умови проживання) та 

соціального захисту, особливо осіб пільгових категорій та соціально-

переміщених осіб. Соціально-демографічні чинники містять в собі: 

недостатню укомплектованість підрозділів Національної поліції України та 

значну плинність кадрів, що сприяє частому залученню курсантів на охорону 

громадського порядку, відсутність професійних наставників під час 

проходження практики, віддаленість місця проживання від місця навчання 

тощо. Основними соціально-політичними чинниками є такі: тривале 
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реформування в МВС України і Національній поліції України, 

невизначеність щодо подальшого проходження служби, недостатнє визнання 

заслуг працівників і посередній імідж серед населення, публічність 

виконання діяльності, особистісна обмеженість в рамках професії та ін. 

3. Індивідуальні чинники, серед яких виділяємо фізіологічні та 

психологічні. До фізіологічних належать: вік, стать, стан здоров’я, сила 

нервової системи, хворобливість, недостатня загартованість і рівень фізичної 

підготовки. Інтелектуальні, мотиваційні, характерологічні, комунікативні, 

ціннісно-смислові особливості складають психологічні чинники. 

Інтелектуальні виражаються рівнем розвитку інтелектуальних і пізнавальних 

якостей, зокрема, таких як: уважність, професійна спостережливість, 

кмітливість, гнучкість мислення, інтуїція, пам’ять, уява, швидкість 

переключення уваги тощо. До мотиваційних віднесемо недостатній рівень 

мотивації та інтересу до навчання й подальшої професійної діяльності, 

незадоволеність вибором професії, прагнення до самореалізації у професії. 

Вважаємо, що характерологічними особливостями, які сприяють 

формуванню СЕВ у курсантів, є такі: наявність акцентуацій характеру, 

низький рівень життєстійкості, низька саморегуляція, вияви агресивності, 

конфліктність, вразливість і тривожність, надмірна схильність до ризику або 

обережності, недостатні самоорганізація та корегування власної поведінки. 

Комунікативні чинники виявляються недостатньо розвинутими 

комунікативними навичками та гнучкістю в поведінці, перенасиченістю 

контактами з однокурсниками й обмеженістю у спілкуванні з іншими 

категоріями соціуму. Чинники ціннісно-смислової сфери характеризуються 

рівнем задоволеності життям і професійною діяльністю, схильністю до 

усамітнення, відданістю справі та почуттям обов’язку [141]. 

Зроблений нами аналіз особливостей службової й освітньої діяльності, 

основних чинників синдрому “емоційного вигорання” допоможе зрозуміти 

особливості формування особистості курсанта, динаміку вияву цього 
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феномену і вплив його на професійне становлення майбутнього 

поліцейського. 

Стверджуємо, що СЕВ розвивається поступово і характеризується 

низкою ознак, які виявляються комплексно. Серед чинників, що 

спричиняють його формування виокремлюємо середовищні, соціальні та 

індивідуальні. Особливості службової та освітньої діяльності в закладах 

вищої освіти МВС України визначають необхідність проведення 

профілактичних заходів для запобігання виникненню та розвитку емоційного 

вигорання в курсантів (Додаток Б).  

Висновки до першого розділу 

1. Теоретико-методологічний аналіз поглядів на природу синдрому 

“емоційного вигорання” особистості показує складність і багатоаспектність 

цього явища, яке викликає широкий дослідницький інтерес на різних рівнях 

наукового пізнання: загальнопсихологічному, фізіологічному, 

психофізіологічному, медичному, соціальному, організаційному, що вказує 

на його значущість. 

2. Спираючись на результати теоретичного аналізу (О. Бодальов, 

В. Бойко, Дж. Едельвіч, А. Пайнс, К. Маслач), маємо підстави стверджувати, 

що синдром “емоційного вигорання” притаманний психічно здоровим 

людям, виникає непомітно у процесі тривалого емоційного навантаження на 

особистість, що призводить до виснаження емоційно-енергетичних та 

внутрішніх ресурсів, дезадаптації та інших негативних проявів. Синдром 

“емоційного вигорання” як складний, прогресуючий феномен має 

багаторівневий характер й призводить до порушень цілісності особистості 

курсанта. 

3. Різноманітність концептуальних підходів, нерозмежованість причин, 

симптоматики і наслідків синдрому “емоційного вигорання” та професійної 

деформації, стресу, депресії, хронічної втоми, посттравматичного стресового 

розладу можуть бути причиною відсутності їх чіткої диференціації. 
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Враховуючи багатоаспектність поняття синдрому “емоційного вигорання”, 

його часто ототожнюють з поняттям “професійна деформація”. Установлено, 

що вони схожі за природою і сферою прояву, але мають різне смислове 

наповнення, відрізняючись періодичністю виникнення, тривалістю та силою 

впливу. 

4. Дослідження Т. Колтунович, К. Маслач, Г. Сельє, Г. Фреденбергера 

дали змогу обґрунтувати відмінності між синдромом “емоційного вигорання” 

та стресом. Доведено, що це різні психічні явища, які формуються під 

впливом стресових факторів та мають спільний конструкт виснаження, а 

відмінність між ними виражена наявністю напруження в ході 

міжособистісної взаємодії, специфікою впливу на поведінку та діяльність 

людини, тривалістю дії і періодичністю виникнення. 

5. Базуючись на положеннях досліджень О. Бандурка, Т. Єгорової, 

А. Москаленко, Д. Швеця, охарактеризовано чинники й особливості освітньої 

та службової діяльності курсантів, які спричиняють виникнення вигорання. 

Проаналізовано вікові особливості майбутніх офіцерів поліції, їх 

міжособистісну взаємодію під час навчання, особливості впливу освітнього 

процесу, соціально-побутових умов, службової діяльності у вищому закладі 

освіти МВС України на процес виникнення синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів. Висвітлено, що емоційне вигорання впливає на 

працездатність, фізичний та психоемоційний стан курсанта, його 

міжособистісну взаємодію. Встановлено, що наслідками синдрому 

“емоційного вигорання” в курсантському середовищі є: виснаження, втома, 

порушення сну, психічне напруження, фізичне перевантаження, прояви 

агресивності та конфліктності в поведінці, формальне виконання 

функціональних обов’язків, зниження мотивації та розчарування у професії, 

недовіра до людей. 

Специфічні умови в яких реалізації освітньої та службової діяльності 

курсантів також впливають на появу соціальної депривації особистості. 

Визначено, що основними її причинами є: часткова або повна ізоляція, 
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обмеженість у міжособистісній взаємодії з рідними та близькими або 

перенасичення контактами з однокурсниками, недостатня самостійність, 

неможливість повною мірою задовольнити власні потреби, домінуюче 

виховання, без урахування думки курсанта. 

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 

16; 17; 18; 23; 24; 28; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 48; 53; 54; 

55; 56; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 77; 79; 80; 81; 85; 86; 

88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 105; 107; 109; 110; 

116; 118; 123; 124; 125; 127; 128; 131; 133; 137; 138; 141; 144; 146; 148; 153; 

157; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 172; 173; 174; 178; 

179; 180; 182; 183; 186; 187; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 

199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 

216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 227; 228; 230; 231; 232; 233; 

234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 243; 249; 250; 251]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У розділі висвітлено процедуру дослідження синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів закладів вищої освіти системи МВС України, 

розкрито роль психопрофілактичних заходів, спрямованих на його 

попередження та нівелювання. Головну увагу приділено підбору валідного й 

надійного психологічного інструментарію, що сприяв якісному визначенню 

індивідуально-психологічних і соціально-психологічних характеристик 

особистості курсанта та дав змогу діагностувати наявність у них ознак СЕВ. 

 

2.1. Психологічна профілактика в закладах вищої освіти МВС 

України: сутність, рівні та напрями 

 

Особливості навчальної та службової діяльності курсантів, 

перебування їх у закритому соціальному середовищі, деприваційні умови 

сприяють виникненню синдрому “емоційного вигорання”, що призводить до 

порушень міжособистісної взаємодії, зниження мотивації до професійної 

діяльності, бажання продовжувати службу в Національній поліції України 

після закінчення навчального закладу, створення перешкод для повноцінного 

формування фахівця. Тому актуальним питанням сьогодення є профілактика 

СЕВ у закладах вищої освіти МВС України. 

Уперше поняття “профілактика” описано 1910 року А. Чудіновим у 

“Словнику іноземних слів російської мови”. Автор визначив його “як науку, 

що вивчає умови попередження та запобігання захворювань у людей” [167]. 

У тлумаченні цього поняття трапляються відмінності в різних галузях 

знань. Фахівці медичної сфери профілактику розуміють як комплекс 

різноманітних заходів, спрямованих на попередження захворювань та 

усунення негативних чинників ризику. Вони поділяють її на види: 
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громадську (комплекс заходів з охорони здоров’я людей) та індивідуальну, 

що містить у собі правила особистої гігієни людини в побуті та на 

виробництві [70, с. 85]. 

Валеологи акцентують увагу на тому, що профілактика є системою 

заходів (медичних, гігієнічних, економічних), що здійснюються на 

державному рівні, громадськими організаціями та безпосередньо людьми для 

забезпечення високого рівня здоров’я населення та недопущення хвороб [49]. 

Юристи вважають її сукупністю мір щодо виявлення, обмеження та усунення 

протиправних явищ у суспільстві [70]. Соціологи розуміють профілактику як 

комплекс заходів щодо збереження здоров’я, поліпшення фізичного розвитку 

населення, забезпечення довголіття, недопущення виникнення негативних 

чинників та явищ. 

Серед різноманітних видів профілактики вагоме місце посідає 

психологічна профілактика (психопрофілактика), що є одним із 

найважливіших напрямів роботи психолога й недостатньо висвітленим у 

науковій психологічній, педагогічній літературі, а більш вивченим – у 

медичній галузі. 

Глибокому дослідженню та становленню проблематики психологічної 

профілактики як наукового напряму сприяло вивчення значущості зовнішніх 

впливів середовища на особистість. Як виду надання психологічної допомоги 

їй почали приділяти увагу в 70-80 роках ХХ ст., розглядали здебільшого в 

діяльності дорослих людей. Серед учених психологів  проблематику 

психологічної профілактики досліджували І. Беляєв, Х. Беттхер, І. Дубровіна, 

Н. Канторович, Х. Колер, О. Коробченко, А. Кох, В. Манова-Томова, 

І. Мягкова, І. Нікольська, В. Пахальян, Р. Пенушелієва, Є. Потапчук, 

Ю. Приходько, Н. Середіна, Г. Ушаков та Т. Харитонова. 

В енциклопедичній літературі психологічна профілактика 

розглядається як: 
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галузь психіатрії, що розробляє заходи щодо попередження виникнення 

психічних захворювань або перехід їх у хронічне тривання, а також вивчає 

питання соціальної і трудової адаптації психічно хворих [247]; 

галузь психіатрії, що є частиною загальної профілактики і розробляє 

комплекс заходів щодо попередження психічних захворювань у людей та їх 

наслідків [248]; 

комплекс заходів, спрямованих на попередження та недопущення 

психічних розладів через зменшення впливу на організм людини негативних 

психотравмуючих чинників шляхом раннього розпізнавання й виявлення осіб 

із виявами нервово-психічної нестійкості, здійснення превентивних заходів 

щодо недопущення “формування та хронізації психічних захворювань із 

проведенням відповідних лікувально-оздоровчих заходів” [46, с. 235]. 

Окрім того, науковці, вивчаючи різні аспекти психологічної 

профілактики, висловлюють свої погляди щодо трактування поняття. 

Зокрема, М. Костицький відзначає її як теорію і практику розроблення та 

впровадження превентивних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення 

психічного здоров’я та психологічної гармонії особистості [126, с. 22]. Як 

комплекс специфічних медичних заходів розглядає психопрофілактику 

Б. Карвасарський, І. Дубровіна як спеціальний вид діяльності [130; 115]. 

Сучасний дослідник В. Пахальян вказує на те, що психологічна профілактика 

є системоутворюючим видом діяльності практичного психолога освіти, 

спрямованого на створення сприятливих умов розвитку дитини, збереження, 

підтримання та зміцнення її здоров’я протягом усього дитинства [108]. У 

контексті попередження дезадаптації персоналу, створення сприятливого 

психологічного клімату в освітньому середовищі, здійснення превентивних 

заходів щодо психологічного перевантаження дорослих і дітей розглядає її 

Ю. Приходько [117].  

І. Вітенко акцентує увагу на тому, що психологічна профілактика є 

розділом загальної профілактики і спрямована на попередження та 

недопущення різноманітних психічних захворювань, особистісних і 
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професійних кризових станів, що з’являються внаслідок деформуючого 

професійного впливу [27]. Погоджується з цією думкою Л. Рохлін, 

відмежовуючи водночас її від психогігієни. Зокрема, учені Х. Беттхер, 

Х. Коллер та А. Кох психологічну профілактику розуміють як вужчу, ніж 

психогігієна, галузь у зміст якої вкладають конкретний вплив психічного 

аспекту внутрішніх умов системи на збереження здоров’я людини. 

Дослідники В. Манова-Томова та Р. Пенушлієва виділяють її як окрему 

прикладну дисципліну, а Н. Кантарович надає їй вузькоспрямованого 

значення і вбачає в застосування щодо наркоманії та алкоголізму [130]. 

Таким чином, психологічна профілактика є розділом загальної 

профілактики й основним видом діяльності психолога, спрямованим на 

попередження та недопущення різноманітних психічних захворювань і 

негативних виявів шляхом упровадження необхідних превентивних заходів, 

належних умов для збереження, підтримання та зміцнення здоров’я й 

гармонізації особистості загалом. 

Аналіз підходів до визначення психологічної профілактики дав змогу 

нам зазначити, що її складно відмежувати від психогігієни. Науковці по-

різному підходять до їх трактування, а саме: по-перше, ототожнюють їх [20; 

127, 169]; по-друге, уважають такими, що подаються разом і мають спільне 

визначення [112, с. 157; 128; 169]; по-третє, розглядають  психогігієну та 

первинну психологічну профілактику наближеними одна до одної [112,  

с. 157]; по-четверте, подають їх із деякими відмінностями в цілях: 

психогігієна спрямована на формування та підтримання психічного здоров’я, 

а психологічна профілактика – попередження виникнення конкретних 

психічних розладів [74; 188]. 

Можна стверджувати, що у психологічній науці поняття “психологічна 

профілактика” є вужчим, ніж “психогігієна” та становить собою систему 

заходів, через які реалізовуються науково обґрунтовані способи запобігання 

й недопущення негативних психічних виявів у поведінці особистості. 
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На загальнодержавному рівні психопрофілактична робота системи 

МВС України, зокрема закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання, є одним із головних напрямів служби психологічного забезпечення 

та посідає чітко визначене місце в системі заходів, спрямованих на 

забезпечення високоефективної діяльності її співробітників. Крім того, 

психопрофілактичні заходи – частина психологічного супроводу службової 

діяльності особового складу МВС України. 

Проблематика психологічної профілактики в силових структурах і в 

системі МВС України досліджувалася в контексті психогігієни професійної 

діяльності працівників поліції (В. Криволапчук, І. Моценалідзе, І. Слюсар), 

профілактики адиктивної поведінки правоохоронців (В. Барко), девіантної 

поведінки (О. Бандурка, Л. Балабанова, Т. Ваврик, Л. Мороз), роботи з 

постраждалими внаслідок екстремальних ситуацій та потерпілими під час 

критичних інцидентів (В. Лисенко, С. Яковенко), професійної деформації 

співробітників (І. Клименко, В. Медведєв), деструктивних психічних станів 

(Т. Кушнірова), самогубств (О. Колесніченко, Я. Мацегора, І. Приходько, 

В. Сулицький). 

Поняття психопрофілактичної роботи в системі МВС України було 

чітко визначене в “Концепції психопрофілактичної роботи в органах 

внутрішніх справ”, котру розуміють як комплекс соціально-економічних, 

правових, організаційних, службових, психологічних, педагогічних і 

медичних заходів, спрямованих на збереження, зміцнення й відновлення 

соціально-психологічного благополуччя та здоров’я працівників, 

попередження виникнення соціально-психологічної й особистісної 

дезадаптації [119]. 

2008 року для здійснення належної психопрофілактичної роботи було 

затверджено і введено в дію “Програму психопрофілактичної роботи з 

особовим складом органів внутрішніх справ на 2008 – 2012 рр.”, а з 2013 – 

2017 рр. діяла “Програма психопрофілактичної роботи з особовим складом 

органів та підрозділів внутрішніх справ на 2013–2017 роки”. У межах 
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реалізації цих програм усе більше уваги приділяється організації роботи, 

спрямованої на діагностику, вивчення, попередження та корекцію негативних 

психічних станів працівників, пов’язаних зі специфічними умовами 

службової діяльності [156]. 

У “Положенні про психологічне забезпечення в Національній гвардії 

України” (2016) дається ширше тлумачення поняття психологічної 

профілактики, напрямів та обґрунтування їх спрямованості. Воно містить у 

собі досить широкий спектр цільових, різнобічних заходів (організаційних, 

службових, правових, просвітницьких, соціально-економічних, 

психологічних та медичних) для надання психологічної підтримки 

військовослужбовцям (особливо в адаптаційний період), особам, які 

віднесені до групи посиленої психологічної уваги. Мета цих заходів полягає 

в якісному й ефективному забезпеченні високої працездатності під час 

службово-бойової діяльності, попередженні виникнення та розвитку 

психічних розладів, негативних психоемоційних станів, виснаження, 

вигорання й деформації особового складу шляхом підвищення рівня 

психологічної безпеки особистості та створення сприятливих психологічних 

умов до навчання, виконання службово-бойових завдань [122]. 

Відповідно до методичних рекомендацій “Про психолого-педагогічне 

супроводження освітнього процесу у вищих навчальних закладах МВС 

України” [111; 120, с. 2] психологічна профілактика (підтримка) становить 

собою попередження виникнення явищ дезадаптації осіб перемінного складу 

і передбачає розроблення конкретних рекомендацій педагогічним 

працівникам, батькам із надання допомоги в питаннях виховання, навчання 

та розвитку курсантів, а саме щодо: надання психологічної підтримки 

особистості для збереження її індивідуальності, попередження можливих 

девіацій поведінки, надання психологічної допомоги і підтримки особам 

перемінного складу, які знаходяться у стані актуального стресу, конфлікту, 

сильного емоційного переживання, сприяння творчому розвитку 

обдарованих курсантів і слухачів. 
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Відповідно до класифікації ВООЗ, будь-яку профілактику, зазвичай, 

поділяють на первинну, вторинну і третинну. У “Концепції 

психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ” первинну 

психопрофілактику розглядають як систему заходів, спрямованих на 

вивчення психічних впливів на співробітника, властивостей його психіки та 

можливостей попередження психогенних і психосоматичних хвороб. Вона є 

провідною в системі МВС України, оскільки охоплює всі об’єкти (кандидати 

на службу в поліцію, на навчання до закладів вищої освіти системи МВС 

України, співробітники та члени їх сімей, ветерани й пенсіонери) і 

здійснюється всіма суб’єктами психопрофілактичної роботи, а саме: 

керівництвом на всіх рівнях МВС України, психологами підрозділів 

психологічного забезпечення та фахівцями Центрів психіатричної допомоги 

й професійного психофізіологічного добору [71, с. 125; 101; 170]. У 

прикладному розумінні первинна психологічна профілактика спрямована на 

попередження та недопущення нервово-психічних виявів і надзвичайних 

подій серед особового складу МВС України. 

Вторинна психологічна профілактика становить собою систему 

заходів, що забезпечують раннє виявлення та ефективне лікування на 

початкових етапах формування патології.  

Третинна психологічна профілактика – комплекс реабілітаційних 

заходів, спрямованих на повноцінну адаптацію працівників із клінічними 

виявами психічної патології та запобігання виникненню необхідності 

реалізації до них механізму інвалідизації [118; 121]. 

Водночас необхідно зазначити, що згідно з “Положення про психолого-

педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах МВС України” до завдань психолого-педагогічного супроводження 

належить психологічне супроводження роботи з перемінним складом 

(курсантами) закладів вищої освіти МВС України, що містить у собі 

обов’язкове здійснення психологічної профілактики [111, с. 8]. Її метою є 

формування й розвиток професійно важливих та особистісних якостей 
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курсантів, психологічної готовності до майбутньої професії, сприяння 

професійній самоідентифікації та соціально-психологічній адаптації до життя 

в сучасному суспільстві й умов професійної діяльності, а також 

самореалізації в умовах соціуму. 

До основних напрямів психологічної профілактики в системі МВС 

України, зокрема закладах вищої освіти можна віднести такі: якісний 

професійно-психологічний добір; просвітницьку роботу, спрямовану на 

розвиток свідомого ставлення до свого здоров’я та його збереження; 

підвищення сталості до стресів, мотивацію до діяльності й позитивне 

ставлення до неї; ранню діагностику негативних психічних станів та їх 

корекцію через навчання навичкам ефективної комунікації і стратегіям 

поведінки в конфліктних ситуаціях; оптимізацію організації діяльності та 

взаємовідносин у колективі тощо. 

Під час психологічного супроводження у закладах вищої освіти МВС 

України визначаються курсанти, які потребують першочергової 

психологічної допомоги у зв’язку з особливостями впливу на них 

стресогенних чинників службової та позаслужбової діяльності й освітнього 

процесу. З ними психолог постійно проводить просвітницьку роботу, 

спрямовану на свідоме дбайливе ставлення до свого здоров’я, групові 

тренінгові заняття, індивідуальну консультативну та психокорекційну 

роботу. Ці особи умовно розподіляються за напрямами психологічної 

профілактичної роботи, а саме: 

 службовий – робота з особами, які під час навчання (служби) 

найбільше підпадають під вплив постійно діючих стресових чинників, 

зазнають надмірного психоемоційного навантаження; 

службово-дисциплінарний – робота з особами, які постійно й 

систематично порушують службову дисципліну, мають низькі показники як 

із професійної підготовки, так і зі службової та освітньої діяльності; 
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сімейно-побутовий – робота з особами, які переживають вияви 

конфліктної взаємодії в сім’ї, розривали шлюб, пережили втрату близьких 

людей, мають на утриманні важко хворих членів родини; 

 соціально-психологічний – робота з особами, адаптація яких до умов 

службової, освітньої діяльності, проходить ускладнено, характеризується 

конфліктами з колегами та керівництвом, виявом відхилень у поведінці, 

зловживанням спиртними напоями, схильністю до лудоманії, 

висловлюванням намірів покінчити життя самогубством, суїцидальними 

спробами, до того ж можуть бути відомі випадки суїцидальної поведінки 

серед їхніх близьких родичів; 

психологічний, психосоматичний – робота з особами, які за 

результатами психодіагностичного вивчення отримали негативні показники, 

а саме: негативний психоемоційний стан, акцентуації характеру або 

схильність до невротичних чи депресивних реакцій, які висловлюють скарги 

на погіршене самопочуття, мають підвищену хворобливість або зловживають 

спиртними напоями, помічені у вживанні наркотичних, токсичних речовин 

чи психотропних препаратів [119; 122]. 

Психопрофілактична робота з курсантами, у яких наявні вияви 

синдрому “емоційного вигорання”, найчастіше проводиться психологами за 

показниками психодіагностичного вивчення або наслідками соціально-

психологічного (ускладнена адаптація, конфліктність, низький соціальний 

статус у колективі) чи службово-дисциплінарного (порушення службової 

дисципліни, низька навчальна успішність) впливів. Треба акцентувати увагу 

на тому, що працівники поліції та курсанти здебільшого не можуть 

самостійно визначити симптоми вигорання та подолати їх через специфіку 

особливостей службової діяльності, що врешті-решт призводить до вияву 

низки негативних наслідків [64]. 

Основними дієвими формами організації психологічної профілактичної 

роботи науковці виділяють профілактичний захід як спеціально налагоджену 

взаємодію між виконавцями й учасниками цільової групи, спрямовану на 
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запобігання або подолання певного негативного явища, та профілактичну 

програму як комплекс заходів, розроблений для недопущення певної 

соціальної проблеми [5, c. 14; 49]. 

У системі МВС України психопрофілактичні заходи є суттєвою 

частиною заходів психологічного супроводу службової діяльності 

правоохоронців і курсантів. У межах їх реалізації все більше уваги 

приділяється організації роботи, спрямованої на діагностику, вивчення, 

попередження та корекцію негативних психічних станів працівників, 

пов’язаних зі специфічними умовами службової діяльності. 

Психопрофілактичні заходи в системі МВС України здійснюються на 

п’яти рівнях: організаційно-нормативному, психолого-педагогічному, 

психологічному, медико-профілактичному, науково-методичному. Важливе 

значення для нашого дослідження мають заходи психологічного рівня, а саме: 

сприяння психологічній адаптації працівників, зокрема молодих фахівців та 

осіб, переведених на інші посади; постійний контроль рівня психологічної 

готовності до виконання професійних обов’язків; проведення ранньої 

психологічної діагностики негативних психоемоційних станів і навчання 

навичкам саморегуляції для нейтралізації стресових впливів та емоційно-

психологічних навантажень; розроблення й упровадження результативних 

психологічних технологій і тренінгів; створення та підтримання належного 

соціально-психологічного клімату й ефективної міжособистісної взаємодії в 

колективах тощо [119; 121]. 

Для ефективності реалізації профілактики Т. Журавель пропонує такий 

алгоритм дій [49; 70]: 

1. Вивчення причин проблеми.  

2. Належна організація взаємодії всіх суб’єктів психопрофілактичної 

роботи для розв’язання проблеми. 

3. Чітке планування, організація та методичне забезпечення 

профілактичних заходів.  
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4. Безпосередній вплив на об’єкт: виявлення потенціалу й необхідних 

ресурсів для вирішення проблеми, сприяння підвищенню особистісної 

ресурсності. 

5. Вплив на соціальне середовище, де виникла проблема, зокрема 

зменшення його негативного впливу, розширення потенційних соціальних 

ресурсів тощо. 

6. Постійний моніторинг проблемного питання та результативності 

впровадження заходів психологічної профілактики. У разі відсутності 

позитивної динаміки впровадження психопрофілактичного заходу доцільно 

повернутися на етап планування. 

Результати практичної роботи підтверджують, що забезпечити високу 

ефективність психологічної профілактики можна лише в разі створення 

системи, яка передбачає чітке визначення мети й завдань роботи, 

нормативно-правову основу, розмежування обов’язків, розроблення надійної 

системи контролю, наявність організаційно-методичного центру, що 

забезпечує двосторонній зв’язок з виконавцями. Психологічна профілактика 

синдрому “емоційного вигорання” має здійснюватися постійно, безперервно, 

враховувати особливості освітньої та службової діяльності курсантів й 

індивідуально типологічні властивості кожного з них. Водночас, Т. Журавель 

зазначає, що профілактика матиме найбільшу результативність у тому разі, 

коли об’єкт психопрофілактичного впливу буде безпосередньо її  

суб’єктом [49]. 

Отже, психологічна профілактика здійснюється фахівцями різних 

галузей: медичними працівниками, психологами, педагогами, керівниками, 

вихователями, соціальними працівниками. Вона набула міждисциплінарного 

значення та потребує концептуального підходу до збереження й підтримання 

належного психічного здоров’я людини та суспільства загалом. 

Психологічна профілактика в системі МВС України має достатньо 

розроблену нормативно-правову основу, але в сучасний період реформувань і 

змін потребує здійснення якісного професійного добору, проведення ранньої 
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та додаткової діагностики серед особового складу курсантів і недопущення 

вияву в них негативних психічних станів, поліпшення взаємозв’язку між 

керівною ланкою й рядовими працівниками, курсантами. 

Таким чином, психологічна профілактика в системі МВС України 

спрямована на допомогу організації психогігієни професійної діяльності, 

суб’єктами якої є кандидати на навчання та службу, курсанти, працівники 

поліції й інших служб. Забезпечують її керівники всіх рівнів, фахівці 

підрозділів психологічного забезпечення, медичні фахівці. Для 

результативності та ефективності психологічної профілактики необхідною 

умовою є постійна взаємодія між її суб’єктами та спрямованість на допомогу 

курсантам й офіцерам. 

 

2.2. Організація дослідження 

 

Мета нашого дослідження полягала у виявленні синдрому “емоційного 

вигорання” в курсантів закладів вищої освіти МВС України та 

експериментальній перевірці результативності розробленої комплексної 

тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів”.  

Дослідження було проведено протягом 2013–2017 рр. У ньому взяли 

участь 177 курсантів 3–5 курсів Національної академії внутрішніх справ. 

Вибірку склали представники чоловічої статі у віці від 19 до 24 років 

(середній їх вік становив 20,9 років, середній стаж служби – 3,8 років). Усі 

досліджувані мали неповну вищу освіту, а психологічний експеримент з 

ними проводився за місцем навчання. 

Для виконання поставлених завдань дослідження організаційно 

передбачалося проведення трьох етапів науково-пошукової роботи: 

організаційного, експериментального, заключного. Під час його вивчення 

враховувались основні професійні та індивідуальні чинники навчальної і 

службової діяльності курсантів, а саме: статутна організація служби; 
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дотримання правил, режиму; проживання в казармі; обмеженість у 

переміщенні по території; складна мотиваційна сфера особистості, що 

характеризується різноспрямованими тенденціями; складність емоційної 

сфери, що відображає такі важливі характеристики, як самооцінка, 

самоставлення, саморозвиток, самоповага; одночасна реалізація цілого 

набору комунікативних та інтелектуальних навичок, постійна міжособистісна 

взаємодія; висока особиста відповідальність. Саме в них уже закладена 

висока внутрішня “ціна” діяльності [136]. 

Ураховуючи вищезазначене, на першому етапі проаналізовано й 

систематизовано дослідження з проблеми СЕВ у науковій літературі, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження. Водночас 

установлено чинники, що спричиняють вияв синдрому “емоційного 

вигорання”, розкрито особливості освітньої та службової діяльності 

курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання і 

встановлено їх вплив на особистість курсанта. 

Для розв’язання головних завдань дослідження з усіма курсантами 

залученими до експерименту, проводилося психодіагностичне обстеження за 

відібраним психологічним інструментарієм. Отримані результати тестування 

за кожним діагностичним виміром склали основу для подальшої обробки, 

інтерпретації та статистичного аналізу даних, наведених у третьому розділі 

дисертації. За результатами проведеного психодіагностичного вивчення нами 

було сформовано контрольну й експериментальну групи. 

На другому етапі, за результатами проведеного психодіагностичного 

вивчення ми сформували контрольну й експериментальну групи. 

Грунтуючись на отриманих результатах та особливостях вияву синдрому 

“емоційного вигорання ми розробили комплексну тренінгову програму 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання у курсантів”. 

В її структурі основну увагу зосереджено на формуванні готовності курсантів 

до конструктивних змін і мотивації до професійної діяльності, саморозвитку, 
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саморегуляції, оволодінні копінг-стратегіями і, як результат, зниженні рівня 

емоційного вигорання. 

На третьому етапі було проведено порівняльний аналіз показників 

синдрому “емоційного вигорання” у контрольній та експериментальній 

групах і зроблено висновок про результативність програми психологічної 

профілактики, розроблено методичні рекомендації, спрямовані на 

психологічну профілактику виявів синдрому “емоційного вигорання” у 

майбутніх офіцерів поліції. До основних параметрів, що вказували на 

результативність роботи, треба віднести такі: а) прагнення курсантів 

виявляти власні проблеми й ресурси; б) прагнення до саморозвитку та 

підвищення внутрішньої мотивації роботи над собою; в) формування 

позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності; г) прагнення 

до взаємодії; д) готовність до позитивних змін; ж) здатність проявляти 

копінг-стратегії; з) усвідомлення та здатність брати на себе відповідальність; 

е) планування власної подальшої службової та освітньої діяльності можливих 

перспектив у майбутньому. 

Така організація дослідження відповідає меті та завданням роботи. 

Завдання роботи й кількість досліджуваних, які підлягали обстеженню на 

різних етапах, відображено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількість досліджуваних курсантів та основні завдання за етапами 

дослідження 

Етапи 

експери-

менту 

 

Основні завдання за етапами дослідження 

Кількість 

учасників 

експери-

менту 

І 1. Проаналізувати сучасні підходи щодо дослідження 

особливостей профілактики СЕВ. 

2. Розробити психологічний інструментарій та провести 

психодіагностичне обстеження для виявлення СЕВ у курсантів. 

Виявити причини, особливості його вияву, ступінь вираженості, 

наслідки. 

3. Здійснити оцінку отриманих діагностичних даних за 

допомогою методів математичної статистики. 

 

 

177 
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Продовження таблиці 2.1 

 

ІІ 

1. Відповідно до отриманих результатів першого етапу й 

особливостей впливу несприятливих психологічних чинників, що 

зумовлюють вияви СЕВ, та призводять до професійної 

дезадаптації курсантів, розробити комплексну тренінгову 

програму “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів”. 

2. Упровадити цикл тренінгових занять в освітній процес 

курсантів із метою профілактики  емоційного вигорання.  

177 

 

ІІІ 

1. Провести повторне психодіагностичне обстеження для 

визначення результативності комплексної тренінгової програми. 

2. Здійснити порівняльний аналіз об’єктивних і суб’єктивних 

показників психодіагностичного дослідження несприятливих 

психологічних чинників експериментальних та контрольної груп. 

3. Визначити ефективність впливу розробленої програми на 

успішність психопрофілактичної роботи в експериментальних 

групах. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо психологічного 

супроводження курсантів закладів вищої освіти МВС України. 

177 

 Усього обстежено: 177 

 

2.3. Методи дослідження 

 

Для виконання завдань дослідження було обрано такі методи:  

теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація 

джерел; 

емпіричні – спостереження, психологічний експеримент, тестування; 

статистичні – описова статистика, кореляційний, порівняльний (r-

Пірсона, критерій t-Стьюдента, h-критерій Крускала-Уолліса), а також 

факторний (метод головних компонент Кайзера з Varimax обертанням) 

аналізи. 

Синдром “емоційного вигорання” розглядаємо не лише як 

багатокомпонентне явище, а й процес із динамічною структурою й певними 

стадіями розвитку [16; 28; 103; 193; 201; 213; 214; 216]. Застосування 

теоретичних методів дали змогу обґрунтувати теоретико-методологічну 
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основу дослідження, а також визначити методичне забезпечення 

експериментального дослідження. 

Для підбору психодіагностичних методик і проведення експерименту 

слідували з предмета дослідження, ядром якого є СЕВ. Саме тому важливим 

аспектом було з’ясування особливостей його формування та вияву, впливу на 

особистість курсанта, а також пошук психопрофілактичних заходів. 

У дисертаційному дослідженні наголошуємо на аналізі основного 

спектру питань, що відображають особливості психологічної діагностики 

СЕВ, професійної дезадаптації, сталих функціональних станів, 

індивідуальних особливостей особистості курсантів, а також впливають на 

вибір інформативних психодіагностичних методик [21; 29; 67; 73; 74; 114; 

120; 129]. Водночас, ураховуючи специфічні умови службової діяльності, 

основною вимогою щодо вибору тестового матеріалу є простота, 

лаконічність, смислова та змістовна наповненість та обмеженість у часі. 

Результати досліджень підтверджують, що високу інформативність щодо 

вивчення синдрому “емоційного вигорання”  мають такі показники, як: 

напруження, резистенція, виснаження, рівень професійної дезадаптованості, 

рівень життєстійкості, надійності у професійній діяльності. 

Психодіагностичні методики, використані у психологічному експерименті 

подано в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Психодіагностичні методики та кількість досліджуваних осіб 

№ 

з/п 
Назва методики 

Кількість 

досліджуваних 

осіб за етапами 

роботи 

1 
Методика “Діагностики рівня емоційного вигорання” 

(В. Бойко) 
177 

2 
Методика визначення індивідуально-типологічних 

властивостей Л. Собчик 
177 

3 Методика “Оцінка професійної дезадаптації” М. Дмитрової 177 
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Продовження таблиці 2.2 

4 Методика життєстійкості С. Мадді (адаптована Д. Леонтьєвим) 177 

5 
Опитувальник “Диференційована оцінка працездатності” 

(ДОРС) О. Леонової, С. Величковської 
177 

6 
Методика SACS адаптована Н. Водоп’яновою, 

О. Старченковою 
177 

 Усього: 177 

 

Під час психологічного експерименту було враховано зміни, що 

лежать в основі СЕВ, а саме: соціально-психологічні особливості освітньої та 

службової діяльності, вік, стаж служби й індивідуальні властивості курсантів. 

Основним засобом діагностики психологічних чинників емоційного 

вигорання є використання тестування, зокрема опитувальників, які 

характеризують індивідуально-характерологічні особливості особистості 

майбутнього офіцера поліції, а також успішність у виконанні службових 

завдань. Саме тому типовим психодіагностичним завданням для виявлення 

вияву СЕВ у курсантів є якісний, повний аналіз особливостей формування й 

динаміки змін стану курсантів, зміст реальних особливостей їхньої освітньої 

та службової діяльності. Змістовний психологічний аналіз специфічної 

діяльності досліджуваних осіб є важливою умовою для цілісного оцінювання 

проведення успішної профілактичної роботи. 

Використовуючи методику “Діагностика рівня емоційного вигорання” 

(В. Бойко) [16, с. 161–166], що містить 84 запитання, ми прагнули з’ясувати 

основні симптоми емоційного вигорання і визначити, до якої фази вони 

належать. Емоційне вигорання впливає на здоров’я, психоемоційний стан, 

надійність у професійній діяльності працівників, курсантів закладів вищої 

освіти МВС України. Ця методика дає змогу з’ясувати загальну картину СЕВ 

як динамічного процесу, що виникає поетапно відповідно до стресової 

ситуації. Рівень його характеризується трьома основними фазами: 

напруженістю, резистентністю та виснаженням. 
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На стадії напруження реакція тривоги запускає механізм формування 

СЕВ. Симптомами нервового напруження є переживання психотравмуючих 

обставин, невдоволеність собою, відчуття “загнаності у клітку”, тривога та 

депресія. 

Стадія резистенції фактично є продовженням попередньої тому, що 

опір зростаючому стресу починається з моменту виникнення тривоги. 

Основними симптоми є такі: неадекватне вибіркове емоційне реагування, 

емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, 

редукція професійних обов’язків. 

Стадія виснаження характеризується зниженням загального 

енергетичного, емоційного тонусу, виснаженням психічних ресурсів і 

послабленням нервової системи. Основними симптомами є: емоційний 

дефіцит, емоційна відстороненість, особистісна відстороненість 

(деперсоналізація), психосоматичні та психовегетативні порушення. 

Після діагностики симптомів емоційного вигорання та визначення їх 

належності до конкретних стадій розвитку було здійснено підрахунки, що 

надало можливість оцінити ступінь розвитку кожного симптому й кожної 

стадії окремо. Зазначимо, що запропонована методика детально описує 

синдром “емоційного вигорання”, характеризується змістовністю та 

кількісними показниками, дає змогу всебічно охарактеризувати особистість, 

а також визначити заходи психологічної профілактики. 

Для вивчення рівня адаптованості курсантів до умов й специфіки 

професійної діяльності нами використано методику “Оцінка професійної 

дезадаптації” М. Дмитрової (Додаток В) [114, с. 147–151]. Дезадаптація 

виникає внаслідок інтенсивних, тривалих впливів середовища або діяльності 

на людину й виявляється у: зниженні якості та продуктивності праці, 

порушеннях дисципліни, підвищенні травматизму тощо. Основними 

критеріями адаптації вважаються стан здоров’я, настрій, тривожність, 

наявність втоми та виснаження, а також поведінкова активність. 
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Ступінь вираженості виявів професійної дезадаптації вираховувався 

шляхом підрахунку суми балів за такими показниками: погіршення 

самопочуття, соматовегетативні порушення, порушення циклу “сон-

бадьорість”, особливості соціальної взаємодії та зниження мотивації до 

діяльності. Отримані результати в ході дослідження проаналізовано за двома 

аспектами: за оцінкою вираженості рівня професійної дезадаптації та вияву 

деяких показників. 

Для виявлення “провідних тенденцій особистості” курсантів 

використано методику визначення індивідуально-типологічних властивостей 

Л. Собчик [171, с. 502–503]. Виявлення основних рівнів та етапів формування 

особистості надає можливість вивчити різноспрямованість тенденцій 

людської психіки. Інтеграція особистості в єдине ціле реалізовується через 

самосвідомість і самоконтроль, що сприяють самовдосконаленню. 

Формування самосвідомості відбувається шляхом зіставлення власних 

почуттів, думок та аналізу поведінки з переживаннями, думками і вчинками 

соціального середовища [171]. 

Використана типологія індивідуально-характерологічних властивостей 

особистості пронизує всі її рівні: від біологічного до соціального. Для норми 

характерна гармонійна збалансованість різноспрямованих властивостей 

особистості. Мінливість біполярних властивостей свідчить про емоційну 

напруженість та наявність внутрішнього конфлікту. Під час вираження 

акцентуйованості або дезадаптованості поведінки можна говорити про 

соціально-психологічні аспекти людини (лідерство, залежність, 

компромісність). 

Дослідження рівня сформованості системи життєстійкості та її 

компонентів у курсантів здійснювалося за допомогою методики 

життєстійкості С. Мадді адаптованої Д. Леонтьєвим [76; 83]. 

Теоретичною основою методики є уявлення про життєстійкість як систему 

переконань про себе, навколишній світ, що дає змогу людині реально 

оцінювати життєві події, витримувати значні навантаження й ефективно 
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долати стресові ситуації. Вона містить 45 запитань й чотири структурних 

показники, а саме: загальну шкалу життєстійкості та її складові 

(“залученість, зануреність”, контроль, прийняття ризику). На кожне 

запитання опитувальника досліджуваний відповідав “так”, “скоріше так, чим 

ні”, “ні” або “скоріше ні, чим так”. Опрацювання результатів проводилося за 

допомогою ключів, де отримані відповіді на прямі й обернені запитання 

переводилися у бали. Під час інтерпретації результатів підраховувалася їх 

сума і за допомогою спеціальної таблиці визначався рівень вираженості 

показників життєстійкості. 

Згідно з цією методикою, наявність вираженої життєстійкості у людини 

перешкоджає виникненню внутрішньої напруженості в стресових ситуаціях. 

Особа з розвиненим компонентом “залученість” отримує задоволення від 

власної діяльності. Якщо в неї надмірно розвинений контроль, то вона 

схильна самостійно робити власний вибір у житті, визначати специфіку своєї 

діяльності. Під час вираженого прийняття ризику життя розглядається нею як 

спосіб набуття знань й досвіду.  

Використання такої методики ґрунтується на тому, що визначені 

компоненти дозволяють оцінити здатність й готовність людини виявляти 

активність і гнучкість в стресових ситуаціях та визначити її вразливість до 

переживань стресу. 

Опитувальник “Диференційована оцінка працездатності” (ДОРС) 

С. Величковської, О. Леонової [29, с. 288–297] було використано для оцінки в 

курсантів рiвня вираженості основних станів, що впливають на зниження 

працездатності та результатів професійної діяльності. 

Опитувальник складається з 40 суджень, що виявляє чотири ступеня 

вираженості симптомів, які характеризують такі психічні стани: монотонію, 

перенасичення, напруженість, втому. Для оцінювання кожного стану 

підсумовувалися бали відповідно до формули підрахунку й зіставлялися з 

тестовими нормами. 
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Монотонія – стан зниженого свідомого контролю за виконанням 

діяльності, що виникає в ситуаціях одноманітної роботи з частим повтором 

стереотипних дій, і супроводжується нудьгою, сонливістю та прагненням до 

зміни діяльності. Перенасичення визначається як стан неприйняття надмірно 

простої, нецікавої, малозначущої діяльності, що виявляється у вираженому 

бажанні відмови від її виконання або внесенні змін у сам процес. 

Напруженість є станом підвищеної мобілізації внутрішніх енергетичних 

ресурсів, що розвивається у відповідь на стресові ситуації чи суб’єктивну 

значущу діяльність із бажанням перебороти наявні труднощі. Втома 

виражається тимчасовим зниженням працездатності організму внаслідок 

інтенсивної або тривалої роботи, що виявляється у зниженні її кількісних і 

якісних показників із прагненням швидше завершити працю й відпочити. 

Результати, отримані за цією методикою, допомагають відслідковувати 

вплив професійної діяльності на фізичний, психоемоційний стан і показують 

наявний потенціал внутрішніх ресурсів особистості, а їх зниження може бути 

причиною вияву СЕВ. 

Вивчення стратегій переборювання стресових ситуацій і моделей 

копінг-стратегій як типів реакцій особистості проводилося за допомогою 

особистісного опитувальника “SACS”, запропонованого С. Хобфолл, 

адаптованого Чікер, в основі якого лежить багаторівнева модель “поведінки 

переборювання” стресу [29]. Згідно з цією методикою досліджуваним 

пропонувалося 54 твердження, кожне з яких необхідно було оцінити за 5-ти 

бальною шкалою. Відповідно до ключа підраховувалася сума балів за 

кожною шкалою, що відображає ступінь вираженості певної стратегії та 

моделі поведінки. Опитувальник містить дев’ять моделей стратегій 

поведінки, а саме: асертивні дії, входження в соціальний контакт, пошук 

соціальної підтримки, обережні дії, імпульсивні дії, уникання, маніпулятивні 

(непрямі) дії, асоціальні дії, агресивні дії. Інтерпретація результатів 

проводиться шляхом зіставлення отриманих оцінок по кожній із субшкал зі 

значеннями тестових норм. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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На формувальному етапі експерименту було розроблено та 

впроваджено комплексну тренінгову програму “Психологічна профілактика 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів”. Ураховуючи поставлену 

мету та завдання дослідження, вона реалізувала два базові напрями: перший, 

що підсилює відповідні регулюючі функцій психіки, сприяє готовності до 

змін, саморозвитку, життєстійкості та саморегуляції поведінки; другий, що 

характеризується нормативними аспектами й корекцією ціннісно-смислової 

сфери, яка впливає формування моделі поведінки курсантів [22; 106; 112; 

149; 153; 177]. Програма спрямована на позитивні зміни, що відбуваються як 

із боку вищих психічних функцій, так і з боку систем, які забезпечують 

виконання діяльності [28; 84; 120; 121; 122]. 

Отже, ураховуючи завдання дисертаційної роботи, використання 

сукупності методів дослідження дало змогу розкрити теоретико-

методологічну основу синдрому “емоційного вигорання” та належно 

провести психологічний експеримент. Підібрана батарея тестів є досить 

інформативною й надає можливість діагностувати не лише вияви СЕВ, 

професійної дезадаптації, сталих станів працездатності, рівня життєстійкості, 

копінг-стратегій поведінки, а й може використовуватися у процесі 

психопрофілактичної роботи. Математичне оброблення даних та графічна 

презентація результатів дослідження здійснювалася за допомогою пакету 

статистичних програм IBM SPSS Statistics 23.0 та офісних додатків Мicrosoft 

Excel. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. У сучасній науці напрацьовано значний теоретико-методологічний 

матеріал з питань психологічної профілактики. Аналіз праць науковців 

(І. Дубровіної, І. Вітенко, М. Костицького, В. Пахальяна, Ю. Приходько) дав 

змогу тлумачити психологічну профілактику як розділ загальної 

профілактики й основний вид діяльності психолога, спрямований на 
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запобігання та недопущення різноманітних психічних захворювань і 

негативних проявів через впровадження необхідних превентивних заходів, 

належних умов для збереження, підтримання та зміцнення здоров’я і 

гармонізації особистості загалом. 

2. Ґрунтуючись на дослідженнях Л. Куликова, Є. Потапчука, 

Д. Шкуренка, маємо підстави стверджувати, що психологічна профілактика є 

системою заходів, через які реалізовуються науково обґрунтовані способи 

запобігання й недопущення негативних психічних проявів у поведінці 

особистості. 

3. На основі теоретико-методологічного аналізу нормативних 

документів МВС України проведено змістову характеристику психологічної 

профілактики у цій силовій структурі. Окреслено психопрофілактичні заходи 

психологічного рівня та основні напрями роботи: службовий, службово-

дисциплінарний, сімейно-побутовий, соціально-психологічний, 

психологічний, психосоматичний. Виокремлено та обґрунтовано основні 

напрями психологічної профілактики у курсантів вищих закладів освіти МВС 

України. 

4. Для виконання завдань розроблено процедуру емпіричного 

дослідження, що передбачала вивчення основних структурних компонентів 

синдрому “емоційного вигорання”, де враховувалися основні особливості 

освітньої та професійної діяльності курсантів МВС України. Дібрано 

комплекс методик для вивчення СЕВ у курсантів, який дав змогу визначити 

їх індивідуально-психологічні властивості, рівень життєстійкості, 

професійної дезадаптованості, копінг-стратегії поведінки та соціальні 

аспекти, що можуть бути причиною формування синдрому та 

характеризують його прояв у динаміці. 

5. У результаті аналізу теоретико-методологічних основ дослідження 

психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів 

обґрунтовано основні параметри, що вказували на результативність роботи. 
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Окреслено показники, а також діагностичні засоби і процедури їх виявлення, 

що всебічно охоплюють предмет нашого дослідження. 

 

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [5; 13; 16; 20; 22; 27; 28; 29; 46; 

49; 51; 66; 67; 70; 71; 73; 74; 76; 83; 84; 95; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 112; 

113; 115; 119; 120; 121; 122; 126; 127; 129; 135; 139; 142; 145; 147; 149; 153; 

157; 163; 167; 169; 170; 171; 177; 179; 184; 188; 193; 201; 213; 214; 216; 248; 

249]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ СИНДРОМУ 

“ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У КУРСАНТІВ СИСТЕМИ  

МВС УКРАЇНИ  

 

Мета цього розділу полягає в експериментальному обґрунтуванні 

особливостей вияву синдрому “емоційного вигорання” в курсантів та його 

впливу на особистість майбутнього фахівця, продуктивність і 

результативність діяльності. 

Запропонована програма психологічної профілактики досліджуваного 

феномену розглядається як основа для подальшого якісного психологічного 

супроводження службової діяльності, збереження психологічного здоров’я, 

недопущення надзвичайних подій. У її структуру закладено чотири тематичні 

модулі, а кожне окремо взяте заняття є завершеним у змістовому й 

структурному відношенні. На основі проведеного дослідження та апробації 

комплексної тренінгової програми розроблено методичні рекомендації, 

спрямовані на психологічну профілактику виявів синдрому “емоційного 

вигорання” в частині психологічного супроводження службової діяльності 

курсантів закладів вищої освіти МВС України. 

 

3.1. Вираженість синдрому “емоційного вигорання” у курсантів 

закладів вищої освіти МВС України 

 

Відповідно до визначеної процедури психологічного експерименту 

одним із завдань нашого дослідження є виявлення синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів, наявності його симптомів та їх взаємозв’язку з 

індивідуальними властивостями особистості майбутніх офіцерів, 

негативними виявами у службовій діяльності, наявності існуючих копінг-

стратегій. 
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Для участі у психологічному експерименті ми обрали групу курсантів  

3–5 років навчання, оскільки: 1) у них уже завершився процес адаптації до 

умов освітньої та службової діяльності; 2) починаючи з другого курсу, 

курсанти постійно залучаються до охорони громадського порядку міста й 

області та мають більший практичний досвід у підрозділах поліції під час 

навчання; 3) вони проходять довшу за обсягом і часом спеціалізовану 

навчальну практику в територіальних підрозділах Національної поліції 

України. 

Зазначимо, що на формування синдрому “емоційного вигорання” 

мають вплив реформування МВС України, а також те, що робота 

проводилася з особами, які входили до групи посиленої психологічної уваги, 

переведеними на навчання з тимчасово окупованих територій. 

Серед досліджуваних 56,50 % (100 осіб) становили курсанти 4-го 

курсу, 37,29 % (66 осіб) – 3-го курсу, 6,21 % (11 осіб) – 5-го курсу 

Національної академії внутрішніх справ. Середній стаж служби на час 

проведення тестування становив 3,8 роки, середній вік досліджуваних – 20,9 

років. 

Для виявлення рівня емоційного вигорання у курсантів, які брали 

участь у дослідженні, нами використано методику “Діагностика рівня 

емоційного вигорання” В. Бойко. Аналіз отриманих результатів засвідчив, що 

синдром “емоційного вигорання” є сформованим у 13 % досліджуваних осіб. 

У 34,46 % досліджуваних осіб він знаходиться на стадії формування, а у 

54,2 % – відсутній (рис 3.1; Додаток Д.1.1). Такі дані підтверджують, що 

майже у половини курсантів запущений механізм формування СЕВ. 

Подальший аналіз отриманих результатів свідчить про домінування у 

структурі вигорання досліджуваних осіб фази “резистенції” (31,13). 

Курсантам, у яких наявні вияви вигорання у цій фазі, властиві певна 

вибірковість у спілкуванні (емоційна сухість, байдужість і зневага у 

ставленні до виконання поставлених завдань та довколишніх), бажання 

усамітнитися, прагнення до психологічного комфорту, намагання полегшити 



 96 

чи спростити виконання власної роботи, зниження напруження й емоційних 

витрат у процесі здійснення освітньої діяльності та виконання службових 

обов’язків, а також певна обмеженість у спілкуванні з рідними й близькими 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Рівень сформованості синдрому емоційного вигорання в 

курсантів (%) 

 

Нами констатовано, що середньогруповий показник фази “виснаження” 

у курсантів склав 18,38 б. У майбутніх офіцерів поліції із симптомами 

виснаження частіше виявляються негативні емоції, які пригнічують 

життєдіяльність організму курсанта, знижують енергопотенціал. 
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Рис. 3.2. Рівень вираженості фаз синдрому «емоційного вигорання» в 

курсантів 
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Аналіз емпіричних даних показав, що найменш вираженою з фаз 

емоційного вигорання є фаза “напруження” (14,27). Вона характеризується 

усвідомленням основних психотравмувальних чинників діяльності, а в разі 

неможливості їх уникнення у курсантів спостерігається нагромадження 

роздратування та обурення. 

Отримані нами результати за показниками фаз синдрому вигорання 

збігаються з дослідженнями А. Баратинської [12]. Узагальнені нами 

результати  показали, що в досліджуваних наявні вияви СЕВ уже в 

курсантському середовищі, а домінуючою серед трьох фаз є фаза 

“резистенції”.  

Узагальнення даних, відображених на рис. 3.3, засвідчує, що 

домінуючими симптомами емоційного вигорання у курсантів є неадекватне 

вибіркове емоційне реагування (10,85), редукція професійних обов’язків 

(8,18), емоційно-моральна дезорієнтація (7,58), що знаходяться у фазі 

резистенції, а також емоційна відстороненість (8,32), емоційний дефіцит 

(6,10), характерні для фази виснаження.  
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Рис. 3.3. Середні показники вираженості синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів 
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Про переважання сформованості фази “резистенції” над іншими 

фазами вигорання у курсантів свідчать також дані щодо вираженості деяких 

симптомів (табл. 3.1). Інтерпретуючи результати дослідження, насамперед, 

прагнули встановити ступінь вираженості симптомів СЕВ, дотримуючись 

підходу В. Бойко. Показники вираженості класифікували за трьома ознаками: 

1) домінуючий симптом; 2) симптом сформований; 3) симптом знаходиться 

на стадії формування. 

Таблиця 3.1 

Ступінь вираженості симптомів синдрому “емоційного вигорання” 

у курсантів (%) 

Симптоми 

Вираженість симптомів емоційного 

вигорання 

На стадії 

формування 
Сформований Домінуючий 

Неадекватне вибіркове емоційне реагування  46,30 18,64 34,46 

Емоційна відстороненість 29,94 7,91 7,34 

Емоційний дефіцит  29,37 8,47 6,78 

Редукція професійних обов’язків  25,42 14,12 14,69 

Емоційно-моральна дезорієнтація  22,60 9,60 7,61 

Розширення сфери економії емоцій  10,73 5,65 3,95 

Переживання психотравмуючих обставин  10,73 4,52 2,82 

 

Нами констатовано, що симптом неадекватного та вибіркового 

емоційного реагування у 46,3 % досліджуваних курсантів знаходиться на 

стадії формування; у 34,46 % посідає домінуючі позиції, а у 18,64 % є 

сформований. Під час виконання службових обов’язків зазначений вище 

симптом може виявлятися під час “розмитого” сприйняття межі між 

економним виявом емоцій і вибірковим емоційним реагуванням [99]. 

Симптом емоційної відстороненості у 29,94 % досліджуваних 

перебуває на стадії формування, у 7,91 % – сформований, а у 7,34 % 

курсантів є домінуючим. Він виражається у формі повного виключення 

емоцій із професійної сфери майбутнього офіцера та є виявом емоційної 
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відстороненості особистості від соціального середовища. Тобто, курсант 

поступово навчається працювати як “робот”, професійні ситуації у нього не 

викликають емоційних відгуків, хоча в інших сферах він може жити 

повноцінним життям. 

Симптом емоційного дефіциту знаходиться на стадії формування у 

29,37 % осіб, є сформованим у 8,47 % досліджуваних, домінуючим – у 

6,78 %. У курсантів він виражається у виді зниженої здатності до 

співпереживання та співчуття одногрупникам, однокурсникам, курсовим 

офіцерам, почуттям безпорадності щодо навколишніх, поступовим виявом 

різкості, роздратованості, грубості, образливості в поведінці та зникненням 

позитивних емоцій. 

Виявлено, що редукція професійних обов’язків знаходиться на стадії 

формування у 25,42 % курсантів, домінує – у 14,69 % осіб, а в 14,12 % є 

сформованою. Симптом характеризується зниженням мотивації до діяльності 

й виявами напруження в поведінці. Курсант намагається швидше виконати 

поставлені завдання, що виражається поверховістю в діяльності та 

зменшенням емоційних витрат. 

У досліджуваних симптом “емоційно-моральна дезорієнтація” 

перебуває на стадії формування у 22,60 %, є сформованим у 9,60%, а у 7,61 % 

яскраво виражений. Зазначений симптом є досить поширеним явищем у 

системі службових відносин. Емоційно-моральна дезорієнтація виявляється у 

формі певного нівелювання моральних норм і принципів майбутніми 

офіцерами, зокрема таких як чесність, порядність, доброзичливість, повага 

прав інших осіб тощо. У взаємодії з однокурсниками й одногрупниками під 

час виконання професійних завдань також можливий вияв 

самовиправдовування щодо власних дій і вчинків. Т. Кодлубовська, на основі 

результатів досліджень вигорання в поліцейських, стверджує, що емоційно-

моральна дезорієнтація є моральним дефектом, за наявності якого 

збільшується ймовірність зневажливого ставлення до суб’єктів діяльності, 

з’являється холодність і байдужість до виконання власних обов’язків [60]. 
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Установлено, що симптом розширення сфери економії емоцій у 

10,73 % досліджуваних знаходиться на стадії формування, у 5,65 % є 

сформований, у 3,95 % визначений як домінуючий. Він виражається 

відособленістю й обмеженням кола спілкування. 

Також варто звернути увагу на показники симптому “переживання 

психотравмуючих обставин”, що виявляється в усвідомленні впливу 

професійних чинників на особистість майбутнього поліцейського та 

неспроможності на них вплинути. Такий дисонанс провокує внутрішній 

конфлікт та сприяє вияву негативних емоційних реакцій, а саме: 

роздратованості, гніву, відчаю. 

Отримані нами результати за показниками “неадекватне вибіркове 

емоційне реагування”, “емоційна відстороненість”, “редукція професійних 

обов’язків”, “емоційно-моральна дезорієнтація” збігаються з дослідженнями 

Т. Макоти [85]. Узагальнюючи наведені дані, можемо стверджувати, що 

основними домінуючими та сформованими симптомами СЕВ у курсантів є 

неадекватне вибіркове емоційне реагування та редукція професійних 

обов’язків. Також на стадії формування знаходяться показники емоційного 

дефіциту, відстороненості й емоційно-моральної дезорієнтації. Симптоми 

вигорання свідчать про вибіркове емоційне ставлення майбутніх офіцерів до 

довколишніх, економію вияву власних емоцій й зниження емпатійності, 

формальність у виконанні обов’язків, негативне ставлення до себе, що 

призводять до усвідомлення власної непрофесійності курсантом, закладають 

основу його професійних стереотипів. 

У процесі дослідження виявлено прямі високі статистично значущі 

кореляційні зв’язки (за коефіцієнтом Пірсона) між вищезазначеними 

симптомами та всіма іншими показниками за методикою “Діагностика рівня 

“емоційного вигорання” В. Бойко (Додаток Д.1.2). Зокрема, на рівні 

статистичної значущості р ≤ 0,01 домінуючими є зв’язки між: 

– “неадекватним і вибірковим емоційним реагуванням” та фазами 

резистенції (0,719), “виснаження” (0,402); 
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– “емоційною відстороненістю” та фазами виснаження (0,728), 

“резистенції” (0,452); 

– “емоційним дефіцитом” та фазами виснаження (0,721), резистенції 

(0,538), симптомами розширення сфери економії емоцій (0,567) та 

невдоволенням собою (0,557); 

– “редукцією професійних обов’язків” та фазами резистенції (0,692), 

виснаження (0,507); 

– “емоційно-моральною дезорієнтацією” та фазами резистенції (0,645), 

СЕВ (0,600), виснаження (0,521); 

– “розширенням сфери економії емоцій” та фазами резистенції (0,595), 

напруження (0,566), а також симптомом “емоційний дефіцит” (0,567); 

– “переживанням психотравмуючих обставин” та фазами напруження 

(0,724), резистенції (0,551), виснаження (0,526).  

У цілому результати дослідження емоційного вигорання показали, що в 

47,46 % курсантів наявні вияви синдрому. Найбільше сформованими у них є 

фази вигорання та резистенції, що залежать від змісту та особливостей 

освітньої та службової діяльності. Домінуючими симптомами вигорання у 

курсантів є неадекватне вибіркове емоційне реагування та редукція 

професійних обов’язків. Курсантам, які емоційно “вигорають”, властиві: 

вибірковість у міжособистісному спілкуванні, перенасичення контактами з 

одногрупниками, зниження позитивних емоцій та вияв роздратованості, 

гніву, відособленість, нівелювання моральних норм поведінки, формальність 

та поверховість у виконанні завдань. 

Подальшим кроком у дослідженні було вивчення типологічних 

особливостей курсанта за допомогою індивідуально-типологічного 

опитувальника Л. Собчик (ІТО). Аналізу підлягали такі характерологічні 

властивості курсанта, як: екстраверсія, інтроверсія, спонтанність, 

агресивність, ригідність, сензитивність, тривожність та лабільність  

(табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 

Середнє значення типологічних особливостей особистості курсанта за 

методикою індивідуально-типологічного опитувальника Л. Собчик 

Факторні шкали Х  σ² 

Агравація 0,48 0,74 

Екстраверсія 6,83 3,57 

Інтраверсія 2,58 2,73 

Спонтанність 5,81 3,37 

Агресивність 4,63 2,66 

Ригідність 5,73 1,98 

Сенситивність 4,31 2,45 

Тривожність 3,15 1,91 

Лабільність 5,74 1,71 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія 

 

Базовими типологічними властивостями, закладеними в основі кожної 

тенденції, є екстраверсія, інтроверсія, тривожність та агресивність. Аналіз 

результатів показав, що найвищі показники отримані за шкалами 

екстраверсії (6,83), спонтанності (5,81), лабільності (5,74), ригідності (5,73), 

агресивності (4,63). Вони є ведучими та визначають тип переживань, силу і 

спрямованість мотивації, стиль міжособистісного спілкування і пізнавальних 

процесів, рівень адаптованості в середовищі. Разом із цим слід зазначити, що 

високі показники можуть свідчити про наявність акцентуйованих рис. 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що за даними 

кореляційного аналізу (табл. 3.3, Додаток Е) виявлено статистично значущі 

зв’язки між синдромом “емоційного вигорання” та характерологічними 

особливостями курсанта.  

Для фази “напруження” прямі кореляційні зв’язки встановлено з 

тривожністю (0,318 при р < 0,01), агравацією (0,228 при р < 0,01), 

агресивністю (0,154 при р < 0,05). Це означає, що наполегливість та активне 

самопредставлення курсанта у ситуаціях невдач змінюються тривожними 
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переживаннями і відчуттям провини, а надмірна вимогливість з боку 

командирів сприяє дезадаптації та вияву симптомів СЕВ.  

Таблиця 3.3 

Кореляційні зв’язки між синдромом “емоційного вигорання” та 

характерологічними особливостями курсанта  

Фази СЕВ 

Індивідуально-типологічні властивості 
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Фаза напруження  ,228** –,002 ,154* ,116 –,076 ,318** –,054 

Фаза резистенції  ,258** ,149* ,143 ,151* –,053 ,245** –,029 

Фаза виснаження  ,271** ,084 ,173* ,033 –,233** ,202** –,162* 

СЕВ ,285** ,092 ,176* ,119 –,127 ,290** –,086 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Установлено прямий кореляційний зв’язок між фазою резистенції та 

агравацією (0,258 при р < 0,01), тривожністю (0,245 при р < 0,01), 

інтроверсією (0,151 при р < 0,05) та екстраверсією (0,149 при р < 0,05). Нами 

констатовано, що комунікабельні, енергійні, схильні до лідерства, а також 

невпевнені у собі, вразливі, спрямовані у світ внутрішніх переживань 

курсанти більше схильні до вигорання, аніж особи впевнені в собі та 

нечутливі до зовнішніх оцінювань своєї діяльності. 

Результати значущих прямих кореляційних зв’язків між фазою 

виснаження та типологічними властивостями показують, що виснаження 

корелює з усіма (крім екстраверсії та інтроверсії) особливостями особистості 

курсанта. Кореляційні зв’язки встановлені для агравації (0,271 при р < 0,01), 

тривожності (0,202 при р < 0,01), агресії (0,173 при р < 0,05). Таким чином, у 

фазі виснаження, у конфліктних та стресових ситуаціях у курсантів 
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загострюється тривожність, а прагнення у відстоюванні своєї особистісної 

позиції може перерости у різкість висловлювань, прямолінійність. 

Необхідно звернути увагу на наявність зворотного зв’язку між 

вигоранням у фазі виснаження та сенситивністю (–0,233 при р < 0,05) і 

лабільністю (–0,162 при р < 0,05). Можна стверджувати, що обережність, 

вдумливість, консерватизм курсантів, сприяють попередженню виникнення у 

них СЕВ. 

Кореляційний аналіз засвідчив наявність прямих й зворотних 

статистично значущих взаємозв’язків між характерологічними 

особливостями особистості курсанта та симптомами “емоційного вигорання” 

у фазі напруження, а саме: “тривога й депресія” з тривожністю (0,317, при 

р < 0,01), агресивністю (0,199) та інтровертованістю (0,221); “переживання 

психотравмуючих обставин” (0,268) та “невдоволення собою” (0,193) з 

тривожністю; “загнаність у глухий кут” з агравацією (0,221). Зазначено, що у 

фазі резистенції симптомами, з якими найчастіше пов’язані особистісні 

характеристики курсанта є: “неадекватне вибіркове емоційне реагування” з 

тривожністю (0,257), екстравертованістю (0,228) та інтровертованістю 

(0,190); “редукція професійних обов’язків” із тривожністю (0,283) та 

агравацією (0,277). 

У фазі виснаження наявний взаємозв’язок між “психосоматичними та 

психовегетативними порушеннями” і агравацією (0,211), тривожністю 

(0,221), агресивністю (0,221) та інтровертованістю (0,183). Водночас, 

“особистісна відстороненість” має прямий кореляційний зв’язок з агравацією 

(0,326 при р < 0,01), агресією (0, ,294), тривожністю (0,212), спонтанністю 

(0,198) та ригідністю (0,170 при р < 0,05), а зворотній – із сензитивністю  

(–0,216 при р < 0,01); “емоційний дефіцит” напряму корелює з лабільністю 

(0,228 при р<0,01), а зворотньо – із сенситивністю (–0,221 при р < 0,05); 

“емоційна відстороненість” напряму – з агравацією (0,228), агресивністю 

(0,228), а зворотньо – з сензитивністю (–0,221 при р < 0,05) і тривожністю  
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(–0,221 при р < 0,05); “емоційно-моральна дезорієнтація” має зворотній 

зв’язок з сензитивністю (–0,187 при р < 0,05). 

Таким чином, отримані результати доводять припущення про 

існування взаємозв’язків між досліджуваними симптомами СЕВ і 

характерологічними особливостями курсантів. Основними симптомами 

емоційного вигорання курсантів є: тривога, депресія й переживання 

психотравмуючих обставин; неадекватне вибіркове емоційне реагування; 

особистісна відстороненість, емоційна відстороненість, психосоматичні та 

психовегетативні порушення. 

 

3.1.1. Вплив дезадаптаційних чинників на формування синдрому 

“емоційного вигорання” курсантів 

 

Дезадаптація як процес порушення рівноваги в системі “людина –

професійне середовище” є негативним результатом професійної адаптації. 

Японський учений Й. Морімаса розуміє її як стан людини, коли її дії та 

вчинки не відповідають обставинам, що виникли. Він поділяє дезадаптацію 

на зовнішню, тобто порушення міжособистісних стосунків із навколишніми 

та внутрішню, коли порушені або незадоволені особистісні аспекти [82]. Її 

результатом є негативні зміни діяльності людини, а саме: конфлікти, 

зниження ефективності професійної діяльності та мотивації, деструктивні 

зміни особистості, професійно зумовлені психосоматичні захворювання. 

У межах дослідження розглядаємо професійну дезадаптацію як процес 

порушення взаємодії особистості з професійним середовищем. Для вивчення 

рівня адаптованості курсантів до умов та специфіки професійної діяльності 

було використано методику “Оцінка професійної дезадаптації” М. Дмитрової 

[114]. Аналіз результатів показав, що у 87,58 % досліджуваних курсантів 

наявний низький рівень професійної дезадаптації, у 10,73 % – помірний, а в 

1,69 % – високий. 
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Домінуючими ознаками професійної дезадаптації в майбутніх офіцерів 

(табл. 3.4) є такі: погіршення самопочуття (6,07), порушення циклу “сон –

бадьорість” (4,16), зниження мотивації до діяльності (2,41), 

соматовегетативні порушення (2,41). Найменш вираженими особливості 

соціальної взаємодії (2,31). Серед домінантних ознак блоку “погіршення 

самопочуття” потрібно виділити зниження загальної активності (1,84) та 

емоційні зрушення (1,82).  

Таблиця 3.4 

Значення середніх показників за шкалами методики “Оцінка 

професійної дезадаптації” М. Дмитрової  
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Σ 

Х  1,82 1,06 1,84 1,35 6,07 2,41 4,16 2,31 2,41 

σ² 4,99 1,73 3,05 3,25 36,75 15,12 5,28 5,84 3,78 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія 

Можна стверджувати, що професійна дезадаптація у курсантів 

виражається в погіршенні самопочуття, певних змінах в емоційній сфері, 

вияві виснаження та втоми, порушенні сну, зниженні настрою й поведінкової 

активності та є причиною симптоматики синдрому “емоційного вигорання”. 

Наявність описаних ознак професійної дезадаптації в суб’єктів 

дослідження загалом призводить до зниження рівня та продуктивності 

діяльності, погіршення стану здоров’я й може сприяти порушенню 

дисципліни, міжособистісної взаємодії, вияву конфліктності, підвищенню 

травматизму тощо. 

Таким чином, отримані результати дають підстави стверджувати, що 

чим нижчий рівень професійної дезадаптації (висока адаптація), тим менший 
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негативний вплив мають зовнішні обставини на курсанта, а також рідше 

виявляються соматовегетативні порушення і порушення циклу “сон-

бадьорість”, емоційні зміни в поведінці, зниження мотивації до діяльності й 

соціальної взаємодії. 

Для визначення характеру зв’язку між рівнем емоційного вигорання та 

професійної дезадаптації було проведено кореляційний аналіз за методом 

Пірсона (табл. 3.5, Додаток Ж.1.1). Коефіцієнт кореляції Пірсона становив 

0,626 при р ≤ 0,01. Проаналізувавши цей взаємозв’язок, можна зробити 

висновок, що чим менший рівень професійної дезадаптації, тим менше 

виражений синдром “емоційного вигорання” у курсантів. Водночас під час 

проведення кореляційного аналізу виявлено прямі статистично значущі 

кореляційні зв’язки між усіма симптомами емоційного вигорання та 

ознаками професійної дезадаптації, але з різною силою. Наприклад, між 

показником сформованості СЕВ і показником професійної дезадаптації 

(0,626 при р < 0,01), симптомами погіршення самопочуття (0,603), 

порушення циклу “сон – бадьорість” (0,557); між фазою “напруження” та 

симптомами погіршення самопочуття (0,623), втоми (0,616), а також 

показником професійної дезадаптації (0,617). Сильний кореляційний зв’язок 

також виявлено: між фазою “виснаження” та професійною дезадаптацією 

(0,547), симптомами погіршення самопочуття (0,512), порушення циклу 

“сон – бадьорість” (0,491); між фазою “резистенції” з професійною 

дезадаптацією (0,505) та симптомами погіршення самопочуття (0,473), втоми 

(0,502).  

Відмітимо значущі кореляційні зв’язки між симптомами вигорання та 

показниками професійної дезадаптації (Додаток Ж.1.1). Констатовано, що 

вияв симптому “загнаність у глухий кут” пов’язаний зі зниженням мотивації 

до діяльності (0,589), професійною дезадаптацією (0,544), відчуттям втоми 

(0,518), погіршенням самопочуття (0,513). Цей факт свідчить про ймовірність 

розвитку невдоволеності аспектами своєї діяльності, відчуттям безвихідності 
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курсантами, які мають погіршене самопочуття, відчувають втому, мають 

знижену професійну мотивацію та вияви дезадаптації. 

Таблиця 3.5 

Кореляційні зв’язки між фазами синдрому “емоційного вигорання” 

та показниками професійної дезадаптації 
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,480** ,468** ,508** ,598** ,603** ,417** ,557** ,409** ,494** ,626** 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Установлено, що “психосоматичні та психовегетативні порушення”, 

“порушення психотравмуючих обставин” супроводжуються погіршенням 

самопочуття (0,513; 0,433), відчуттям втоми (0,487; 0,485) та професійною 

дезадаптацією (0,520; 0,407). Тобто втомлені, з погіршеним самопочуттям 

курсанти частіше виявляють симптоми вигорання. 

Констатовано, що симптом “особистісна відстороненість” 

супроводжується виявом погіршення самопочуття (0,582), відчуттям втоми 

(0,566), професійною дезадаптацією (0,542), емоційними зрушеннями (0,499), 

зниженням загальної активності (0,468), порушенням циклу “сон –

бадьорість”(0,415). Майбутні офіцери з вираженими показниками 



 109 

професійної дезадаптації схильні до вияву у них деперсоналізації. Результати 

дослідження вказують на те, що симптом “невдоволеність собою” пов’язаний 

з професійною дезадаптацією (0,423), зниженням загальної активності (0,407) 

та погіршенням самопочуття (0,403). 

Помірний кореляційний зв’язок установлено між симптомом “тривога 

й депресія” і погіршенням самопочуття (0,423), зниженням загальної 

активності (0,374), відчуттям втоми (0,373). Це вказує на те, що втомлені, 

недостатньо активні курсанти частіше демонструють вигорання у фазі 

нервового напруження. 

Установлено, що симптом “розширення сфери економії емоцій” 

пов’язаний з відчуттям втоми (0,411), професійною дезадаптацією (0,388), 

особливостями соціальної взаємодії (0,393), зниженням мотивації до 

діяльності (0,372). Тобто, перенасичення від спілкування під час навчання 

спостерігається у тих майбутніх поліцейських, які недостатньо професійно 

мотивовані та мають вияв професійної дезадаптації, яка виражається втомою 

і порушенням соціальних взаємин. 

Помірний кореляційний зв’язок було виявлено між показниками: 

“неадекватне вибіркове емоційне реагування” й відчуттям втоми (0,342), 

порушенням циклу “сон – бадьорість” (0,318); “емоційна відстороненість” і 

професійна дезадаптація (0,333), погіршення самопочуття (0,309), порушення 

циклу “сон – бадьорість” (0,327); “емоційно-моральна дезорієнтація” й 

професійна дезадаптація (0,265), порушення циклу “сон-бадьорість”(0,255). 

Результати за методикою “Оцінка професійної дезадаптації” 

М. Дмитрової та кореляційного аналізу підтверджують припущення про 

взаємозалежність між рівнем професійної дезадаптації й вираженістю 

синдрому “емоційного вигорання”. Професійна дезадаптація є показником 

порушення гармонії особистості курсанта під впливом зовнішніх 

професійних чинників та основним фактором, що сприяє формуванню 

синдрому. Найсильніші кореляційні зв’язки виявлено між фазами емоційного 

вигорання й показниками професійної дезадаптації, симптомами погіршення 
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самопочуття, відчуттям втоми, порушенням циклу “сон – бадьорість”, 

особистісною відстороненістю, зниженням мотивації до діяльності, що 

найбільше характеризують негативний вплив професійних чинників на 

особистість майбутнього офіцера. Необхідно акцентувати увагу на тому, що 

в досліджуваних курсантів зі зниженими показниками професійної 

дезадаптації діагностуються негативні вияви на психофізіологічному, 

соціально-психологічному, професійно-адаптаційному рівнях. Отже, 

професійна дезадаптація є одним з детермінантів розвитку емоційного 

вигорання у майбутніх офіцерів. 

 

3.1.2. Особливості перебігу функціональних станів курсантів, 

залучених до виконання службових завдань 

 

Особливості освітньої та службової діяльності курсантів сприяють 

формуванню у них сталих функціональних станів, які, за нашими 

припущеннями, тісно пов’язані з особливостями вияву емоційного 

вигорання. До того ж вони впливають на зниження працездатності та 

результатів діяльності майбутнього офіцера [29]. За допомогою методики 

ДОРС (Діагностика станів зниженої працездатності) вивчався рівень 

вираженості цих станів у курсантів, результати якої відображено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Вираженість стійких функціональних станів у курсантів 

Індекс Рівень вираженості % 

 

Індекс 

втоми 

Низький 46,43 

Помірний 44,63 

Виражений 1,79 

Високий 6,34 

 

Індекс 

монотонії) 

Низький 34,45 

Помірний 58,20 

Виражений 6,21 

Високий 1,14 
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Продовження таблиці 3.6 

Індекс  

перенасичення 
Низький 68,37 

Помірний 22,03 

Виражений 5,08 

Високий 4,52 

 

Індекс 

стресу 

Низький 75,14 

Помірний 18,64 

Виражений 4,52 

Високий 1,70 

 

Показниками сталих функціональних робочих станів є індекси втоми, 

перенасичення, монотонії та стресу. Узагальнення даних засвідчує, що 

помірно вираженим сталим робочим станом курсантів є показник монотонії 

(58,20 %). Вона в діяльності майбутнього офіцера виявляється у виді 

зниженого свідомого контролю за її виконанням через постійний зовнішній 

контроль керівною ланкою навчального закладу. Вона виникає також у 

процесі виконання одноманітної роботи з частим повтором стереотипних дій 

(шикування, заступання в добовий наряд) і супроводжується нудьгою, 

сонливістю та прагненням до зміни діяльності, зниженою здатністю швидко 

діяти та переключатись на інші подразники. Водночас монотонія 

підсилюється під час недостатнього освітлення, зменшення рухливості та 

ритмічності рухів. Це вказує на те, що стан монотонії у курсантів спричиняє 

вияву в них депривації, яка виражається відчуттям тривоги, напруженості й 

зниженням настрою та знаходить вияв у дискомфорті, дезорганізації 

мислення й уваги, невмотивованості дій та вчинків. 

Більшість досліджуваних курсантів (75,14 %) схильні успішно 

справлятися зі складними стресовими ситуаціями. Водночас інша частина 

досліджуваних (24,86 %) не завжди може впоратися з ними повною мірою. 

Стрес у майбутніх офіцерів поліції переважно виявляється у виді 

напруженості як стану підвищеної мобілізації внутрішніх енергетичних 

ресурсів, що розвивається у відповідь на стресові ситуації чи суб’єктивну 
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значущу діяльність із бажанням перебороти наявні труднощі або є наслідком 

деприваційних впливів. 

Помірні показники втоми сформовані у 44,63 % курсантів, високий її 

вияв наявний у 1,70 % осіб та є вираженою – у 6,34 %. Майбутні офіцери з 

виявами втоми характеризуються тимчасовим зниженням працездатності 

внаслідок інтенсивної або тривалої діяльності, що виражається зниженням 

кількісних і якісних показників роботи, прагненням швидше її завершити, що 

є результатом впливу напруженості, монотонії, перенасичення 

особливостями діяльності. Встановлено, що перенасичення помірно 

виражене – у 22,03 % курсантів, високий його вияв наявний у 4,52 % осіб та є 

вираженим – у 5,08 %. Воно характеризується неприйняттям надмірно 

простих, нецікавих, малозначимих аспектів діяльності та виражається у 

бажанні відмовитися від її виконання або внести корективи в сам процес. 

Якісно неоднорідні, але зовні схожі стани формують різний вектор 

розвитку в цілісній динаміці функціональних робочих станів. Під час 

проведення кореляційного аналізу даних індексів втоми, монотонії, 

перенасичення, стресу та симптомів вираженості СЕВ з’ясовано, що між 

ними наявні прямі статистично значущі кореляційні зв’язки (табл. 3.7; 

Додаток Ж.1.2).  

Таблиця 3.7 

Кореляційні зв’язки між синдромом “емоційного вигорання” та сталими 

функціональними станами у курсантів 

Фази СЕВ Індекс втоми Індекс монотонії Індекс перенасичення 
Індекс 

стресу 

Фаза напруження ,246** ,332** ,365** ,299** 

Фаза резистенції ,137 ,231** ,229** ,231** 

Фаза виснаження ,274** ,300** ,339** ,297** 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
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Для фази “напруження” помірні кореляційні зв’язки встановлено з 

індексами перенасичення (0,365 при р < 0,01) та монотонії (0,332 при 

р < 0,01). Це свідчить про те, що перенасичення та монотонія є причиною 

вияву депривації, що підсилює внутрішнє напруження курсанта й запускає у 

нього механізм формування емоційного вигорання. 

Помірні кореляційні зв’язки наявні між фазою виснаження та 

індексами перенасичення (0,339 при р < 0,01) та монотонії (0,300 при 

р < 0,01). Таким чином, значна кількість однотипних завдань, режим служби 

сприяють перенасиченню ними та призводять до зниження енергопотенціалу 

особистості курсанта, виснаження його внутрішніх ресурсів, що 

актуалізуються під час виконання ними діяльності. 

Аналіз результатів дослідження засвідчив кореляцію між симптомами 

СЕВ та такими показниками функціональних станів у курсантів (табл. 3.8; 

Додаток Ж.1.2): 

– “переживанням психотравмуючих обставин” і вираженим стресом 

(0,248, при р < 0,01) та монотонією (0,242). Це підтверджує, що 

одноманітність, стереотипність дій, стресовість та перенасиченість освітньою 

й службовою діяльністю курсанта усвідомлюються і заразом нівелюються 

через неможливість змін, сприяють вияву у нього гнівливості, дратівливості 

та розчарування; 

Таблиця 3.8 

Кореляційні зв’язки між синдромом “емоційного вигорання” та сталими 

функціональними станами у курсантів 

Симптоми СЕВ 
Індекс 

втоми 

Індекс 

монотонії 

Індекс 

перенасичення 

Індекс 

стресу 

Переживання 

психотравмуючих обставин 
,160* ,242** ,213** ,248** 

Невдоволення собою ,213** ,248** ,305** ,216** 

Загнаність у глухий кут ,174* ,217** ,363** ,152* 

Тривога і депресія ,149* ,238** ,145 ,236** 
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Продовження таблиці 3.8 

Неадекватне вибіркове 

емоційне реагування 
,082 ,147 ,081 ,185* 

Емоційно-моральна 

дезорієнтація 
,119 ,143 ,207** ,192* 

Розширення сфери економії 

емоцій 
,115 ,181* ,266** ,178* 

Редукція професійних 

обов’язків 
,058 ,147 ,085 ,069 

Емоційний дефіцит ,245** ,257** ,312** ,256** 

Емоційна відстороненість ,156* ,174* ,177* ,196** 

Особистісна відстороненість ,171* ,190* ,249** ,167* 

Психосоматичні та 

психовегетативні порушення 
,138 ,169* ,116 ,158* 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

– “невдоволенням собою” (0,305), “загнаністю у глухий кут” (0,363), 

“емоційним дефіцитом” (0,312), “розширенням сфери економії емоцій” 

(0,266), “особистісною відстороненістю” (0,246), “емоційно-моральною 

дезорієнтацією” (0,207) та перенасиченням. Як бачимо, останнє в діяльності 

тісно переплітається із симптомами СЕВ та є одним із значущих чинників 

його вияву. 

– “тривогою й депресією” і монотонією (0,238). Ці показники 

підтверджують, що виконання досліджуваними однотипних дій та постійний 

контроль керівництвом інституту, курсу, батьками спричиняє внутрішню 

протестну реакцію – незадоволеність як діяльністю, так і собою, а в 

результаті призводить до напруженості й тривожності; 

– “емоційною відстороненістю” та стресом (0,196). Дія постійних 

стрес-факторів під час навчання зумовлює вияв “ефекту маски”, тобто 

надмірної діловитості, зібраності й нівелювання будь-яких своїх зовнішніх 

емоційних виявів. 
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Узагальнення наведених даних свідчить про наявність кореляційних 

взаємозв’язків між сталими функціональними робочими станами та 

синдромом “емоційного вигорання”. Значущі кореляційні зв’язки 

встановлено між фазами напруження і виснаження та індексами монотонії й 

перенасичення. Таким чином, отримані результати дають підстави 

стверджувати, що чим більший негативний вплив мають зовнішні обставини 

на курсанта, тим більших змін зазнають функціональні стани, які 

зумовлюють виникнення депривації й СЕВ у курсанта та сприяють 

зниженню його працездатності. 

Наступним етапом дослідження було вивчення сформованості системи 

життєстійкості та її компонентів у курсантів, що здійснювалося за 

допомогою методики життєстійкості С. Мадді, адаптованої Д. Леонтьєвим 

[76], результати якої подано в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Рівні сформованості життєстійкості у курсантів 

Індекс Рівень сформованості % Х  

Життєстійкість 

Низький 6,10 

104,62 Середній 0,24 

Високий 93,66 

Включеність 

Низький 6,19 

45,59 Середній 3,71 

Високий 90,10 

Контроль 

Низький 2,80  

39,31 Середній 1,52 

Високий 95,68 

“Прийняття ризику” 

Низький 5,32 

19,53 Середній 1,03 

Високий 93,65 

 

Життєстійкість є тим чинником, що допомагає виробити курсанту 

індивідуальний життєвий стиль і сприяє успішному протистоянню 

негативним впливам стрес-факторів. І. Конопак, М. Кузьмін, О. Куашева, 
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Л. Молчанова акцентують увагу на обов’язковості вивчення її показників 

серед осіб силових відомств. Зокрема Л. Молчанова вважає життєстійкість 

провідним чинником особистості, яка діє в особливих умовах діяльності [57; 

100], Е. Куашева вбачає за необхідне вивчати її в умовах суворої 

регламентації службової сфери [44]. 

Результати проведеного дослідження дають підставу констатувати, що 

висока система життєстійкості притаманна 93,66 % опитаних курсантів, 

низька виявляється у 6,10 %, респондентів, а середня – у 0,24 %. Подальший 

аналіз засвідчив вираженість у курсантів показників контролю 95,68 % осіб, 

прийняття ризику 93,65 % осіб, включеності 90,10 % осіб. Домінуючими 

показниками системи є включеність (45,59), контроль (39,31), а найменш 

вираженим – прийняття ризику (19,53). 

Отже, курсанти здебільшого виявляють активність у всьому, що 

відбувається навколо. Наявність надмірного самоконтролю свідчить про 

намагання впливати на події та не бути бездіяльними. Вираженість такого 

показника, як прийняття ризику сприяє їх саморозвитку завдяки знанням, 

отриманих із власного життєвого досвіду.  

Результати кореляційного аналізу (табл. 3.10; Додаток Ж.1.3) 

засвідчують наявність статистично значущих зворотних взаємозв’язків між 

симптомами синдрому “емоційного вигорання” та показниками 

життєстійкості (р < 0,01), а саме: “загнаності у глухий кут” та життєстійкості 

(–0,413), включеності (–0,362); переживання психотравмуючих обставин і 

життєстійкості (–0,397), контролю (–0,346); особистої відстороненості й 

життєстійкості (–0,424), прийняття ризику (–0,443), включеності (–,415); 

невдоволеності собою та включеності (–0,385), життєстійкості (–0,379); 

неадекватного вибіркового емоційного реагування й контролю (–0,337), 

емоційного дефіциту (–0,369), редукції професійних обов’язків (–0,290) і 

включеності; тривоги й депресії та прийняття ризику(–0,316). Отримані дані 

засвідчують, що зниження показників життєстійкості, контролю та 
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підвищення показників прийняття ризику та включеності сприяють 

формуванню досліджуваного синдрому в курсантів. 

Таблиця 3.10 

Кореляційні зв’язки між синдромом “емоційного вигорання” та 

показниками життєстійкості у курсантів 

Показники синдрому 

“емоційного вигорання” 

Показники життєстійкості 

Ж
и

тт
єс

ті
й

к
іс

ть
 

В
к
л
ю

ч
ен

іс
ть

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

П
р
и

й
н

ят
тя

 

р
и

зи
к
у
 

Переживання психотравмуючих обставин –,397
**

 –,331
**

 –,346
**

 –,324
**

 

Невдоволення собою –,379
**

 –,385
**

 –,312
**

 –,288
**

 

Загнаність у клітку –,413
**

 –362
**

 –,360
**

 –,314
**

 

Тривога і депресія –,291
**

 –,260
**

 –,252
**

 –,316
**

 

Фаза напруження –,524
**

 –,474
**

 –,449
**

 –,436
**

 

Неадекватне вибіркове емоційне реагування –,324
**

 –,256
**

 –,337
**

 –,278
**

 

Емоційно-моральна дезорієнтація –,323
**

 –,306
**

 –,301
**

 –,231
**

 

Розширення сфери економії емоцій –,299
**

 –,279
**

 –,260
**

 –,180
*
 

Редукція професійних обов’язків –,360
**

 –,369
**

 –,280
**

 –,359
**

 

Фаза резистенції –,491
**

 –,454
**

 –,444
**

 –,400
**

 

Емоційний дефіцит –,255
**

 –,290
**

 –,230
**

 –,139 

Емоційна відстороненість –,244
**

 –,214
**

 –,194
**

 –,281
**

 

Особистісна відстороненість –,424
**

 –,415
**

 –,309
**

 –,443
**

 

Психосоматичні та психовегетативні порушення –,328
**

 –,279
**

 –,235
**

 –,305
**

 

Фаза виснаження –,440
**

 –,433
**

 –,349
**

 –,396
**

 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Потрапляючи у складну життєву ситуацію, майбутні офіцери 

намагаються знаходити шляхи її подолання й вирішення, розробляють власні 

копінг-стратегії (пошук соціальної підтримки, самоконтроль, соціальний 

контакт тощо). У зв’язку з цим було проведено дослідження стратегій і 
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моделей поведінки курсантів у подоланні стресових ситуацій за допомогою 

особистісного опитувальника “SACS” [29], результати якого відображено в 

табл. 3.12. 

Найуспішнішою в подоланні стресових ситуацій є поведінка, що 

виражається у впевнених діях, вільному налагодженні соціальних контактів, 

прагненні отримати соціальну підтримку, раціональному підході до 

вирішення життєвих і службових питань. Складні життєві ситуації 

розглядаються як певний життєвий досвід, корисний у житті та професійній 

діяльності. 

Як видно з таблиці 3.11, у досліджуваних курсантів високий рівень 

вираженості мають такі стратегії поведінки: асертивна (35,02 %), обережність 

(32,20 %), уникання (28,81 %). Однакову кількість відсотків за ступенем 

вияву (середній та високий) мають: вступ у соціальний контакт (по 39,54 %) 

й асоціальні дії (по 39,54 %). Середній рівень вираженості визначено в 

асертивній (59,88 %) й маніпулятивній (54,80 %) стратегій, обережності 

(52,54 %), пошуку соціальної підтримки (40,11 %), уникання (36,15 %), 

імпульсивності (35,59 %), агресивності (31,41 %) дій. Це засвідчує, що у 

процесі освітньої та службової діяльності поступово відбувається 

підвищення показників активної, пасивної та просоціальної поведінки у 

курсантів, а формування у них асоціальності дій може негативно впливати як 

на саму професійну діяльність, так і сприяти формуванню синдрому 

“емоційного вигорання”. 

Таблиця 3.11 

Вираженість у курсантів стратегій поведінки 

Стратегія поведінки 

Ступінь вираженості (%) 

Низький  Середній Високий 

Активна 
Асертивна 5,08 59,88 35,02 

Вступ у соц. контакт 17,61 39,54 39,54 

Просоціальна Пошук соц. підтримки 32,20 40,12 27,68 
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Продовження таблиці 3.11 

Пасивна Обережність 15,25 52,54 32,21 

Пряма Імпульсивні дії 48,02 35,59 16,39 

Пасивна Уникання 35,03 36,15 28,82 

Непрямі Маніпулятивні дії 21,33 54,81 24,86 

Асоціальна 
Асоціальні дії 29,94 35,03 35,03 

Агресивні дії 39,54 35,42 26,04 

 

За результатами дослідження виявлено прямі та зворотні статистично 

значущі кореляційні зв’язки між копінг-стратегіями курсантів і симптомами 

емоційного вигорання (Додаток Ж.1.4). Зокрема помірні кореляційні зв’язки 

наявні між фазами резистенції, виснаження та показниками уникання (0,304; 

0,283 при р < 0,01), асоціальної поведінки (0,288; 0,333), агресивних (0,259; 

0,314), асоціальних (0,229; 0,250), маніпулятивних (0,218; 0,274) дій. Зворотні 

кореляційні зв’язки виражені між цими ж фазами й показниками: асертивні 

дії (–0,210; -0,247 при р < 0,01), активна поведінка (–0,195; –0,222). 

Для фази напруження характерні прямі статистичні кореляційні зв’язки 

з показниками агресивні дії (0,326), асоціальна поведінка (0,283 при р < 0,01), 

уникання (0,230), а також зворотні кореляційні зв’язки з асертивними діями  

(-0,220 при р < 0,01), активною поведінкою (–0,199). 

Отримані результати дають підстави констатувати, що у курсантів 

зниження асертивності, активної поведінки під час виявів СЕВ призводить до 

збільшення уникання, маніпулятивних, агресивних, асоціальних дій та 

асоціальної поведінки загалом. Тобто відбувається заміна конструктивних 

стратегій поведінки на неконструктивні, що потребує вживання 

профілактичних заходів. 

 

3.2. Особливості вираженості індивідуально-типологічних 

властивостей курсантів із різним рівнем емоційного вигорання 

 

Оцінювання емпіричних показників синдрому “емоційного вигорання” 

дало змогу диференціювати групи курсантів із різними рівнями 
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сформованості його вияву: перша група (n = 93) – з низьким рівнем 

сформованості синдрому (НР СЕВ), друга (n = 61) – із середнім рівнем 

сформованості (СР СЕВ), третя (n = 23) – із високим рівнем сформованості 

феномену (ВР СЕВ). 

Значущими у процесі формування СЕВ є індивідуально-

характерологічні особливості кожного курсанта, що виявлялися за 

допомогою індивідуально-типологічного опитувальника (ІТО) і мають 

власну міру вираженості провідних тенденцій (результати подано на 

рис. 3.3). Отримані показники вираженості кожної тенденції дали змогу 

визначити їх динаміку у досліджуваних осіб під впливом навчальної та 

службової діяльності, а також особливості їх впливу на формування СЕВ. 

Загалом у курсантів групи з ВР СЕВ простежується під час формування 

синдрому поступовий перехід до помірної вираженості окремих 

типологічних особливостей, що може свідчити про більший вияв 

акцентуйованості рис характеру за шкалами екстраверсії (7,03), агресивності 

(5), ригідності (5,95). У разі подальшого збільшення цих показників можна 

говорити про тенденції до дезадаптованості в поведінці та формування СЕВ. 

Аналіз даних дослідження рис. 3.4 показав, що з підвищенням рівня 

синдрому “емоційного вигорання” зростають показники агравації, 

агресивності, тривожності; знижуються вияви сенситивності та лабільності 

(Додаток З.1.1). Водночас спостерігається динамічність показників 

екстраверсії, спонтанності, ригідності. На етапі формування синдрому 

“вигорання” відбувається їх зниження, а на етапі сформованості – зростання. 

Також наявна динамічність показника інтроверсії: спочатку виявляється 

зростання на СР СЕВ, а потім зниження при ВР СЕВ.  

За шкалою екстравертованості курсанти досліджуваних груп 

характеризуються впевненістю, достатньою комунікабельністю, 

спрямованістю на взаємодію та здатністю вести за собою. Водночас під час 

вияву СЕВ маємо динаміку зростання показників екстраверсії та зниження 

лабільності в курсантів групи ВР СЕВ. Це може свідчити про формування 
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несталості особистості під час достатньої соціабельності й виражатися 

зниженням самоконтролю поведінки та саморозвитку, і підтверджувати 

вияву симптоматики СЕВ. 
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Рис. 3.4 Середні показники індивідуально-типологічних особливостей у 

курсантів із різними рівнями сформованості СЕВ 

 

Результати порівняння показали, що ригідність (5,8; 5,51; 5,95) у 

поведінці курсантів може варіюватися від балакучості, до стриманості й 

відчуженості або навпаки – тиха особа стає нестримною та говіркою. 

Спостерігається не сприйняття змін, ригідність у мисленні через надмірні 

енергозатрати й ризикованість, що є обтяжливими для осіб із симптомами 

вигорання [42]. Поєднання показників ригідності й агресивності характеризує 

вияв конфліктної або безконфліктної поведінки. Як бачимо, у групі з НР СЕВ 

(агресивність – 4,36 б.; ригідність – 5,80 б.) загалом виражена 
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безконфліктність у поведінці курсантів. У групі з ВР СЕВ простежується 

незначне підвищення агресивності (5,00) та ригідності (5,95). Це свідчить, що 

під час формування симптоматики вигорання поступово починають 

формуватися егоцентричність та жорстка манера самоствердження, у 

взаємодії із соціальним середовищем, зокрема професійним.  

Показник тривожності у групі із НР СЕВ складає 2,93 б., що відповідає 

нормі. Для групи ВР СЕВ характерне підвищення показників за цією шкалою 

(4,17), що свідчить про поступове зростання переживань курсантами 

особливостей виконання освітніх і службових завдань, життєвих ситуацій. 

Зауважмо, що під час подальшого збільшення рівня тривожності можливий 

вияв її в дезадаптивній формі, а це, інакше кажучи, сприяє розвитку 

симптомів емоційного вигорання. Водночас зазначимо, що зростання 

показників за шкалами тривожності та агресивності підсилює одночасне 

прагнення курсанта до самоствердження та подолання конфлікту з 

довколишніми. 

Показники тривожності й сензитивності сприяють збалансуванню чи 

нівелюванню таких поведінкових дій курсантів, як різкість, імпульсивність. 

асоціальність тощо. Проте, як видно з рис. 3.3, у досліджуваних групи ВР 

СЕВ наявна динаміка до зростання тенденцій, що формують сильний тип 

поведінки і можуть сприяти формуванню досліджуваного феномену. 

Водночас спостерігається незначне зниження за шкалою лабільності у 

групі з ВР СЕВ (5,3). Це може вказувати на зниження енергопотенціалу 

особистості курсанта, економне використання емоцій, звуженість інтересів і 

поглядів, зменшення соціальної активності та емоційності виявів у поведінці. 

Отже, наші дослідження показують, що найбільший взаємозв’язок СЕВ 

простежується з показниками характерологічних особливостей курсанта, 

зокрема: агравацією, тривожністю, лабільністю, ригідністю, агресивністю. 

Вивчаючи особистість курсанта, необхідно враховувати вплив на нього 

й чинників професійного середовища. Саме тому нас цікавила вираженість 

показників професійної дезадаптації та її тривання у досліджуваних осіб у 
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процесі формування СЕВ. З цією метою було використано методику “Оцінка 

професійної дезадаптації” М. Дмитрової, результати якої відображено на 

рис. 3.5 та Додатку З.1.2. Аналіз результатів дослідження дав змогу 

відзначити зростання показників за всіма шкалами професійної дезадаптації 

у групах з СР та ВР СЕВ. Найбільше підвищення показників середнього 

значення встановлено за шкалою професійної дезадаптації (12,08; 18,37; 

36,86). У трьох досліджуваних групах найбільше зростання спостерігається 

серед таких ключових показників професійної дезадаптації, як погіршення 

самопочуття (3,78; 6,60; 14,26) та порушення циклу “сон – бадьорість” (3,48; 

4,00; 7,39). Отже, можна стверджувати, що для групи з ВР СЕВ характерними 

ознаками професійної дезадаптації є відчуття втоми, зниження загальної 

активності, емоційні зміни та порушення сну чи наявність безсоння. Ці 

показники, переважно, залежать від особливостей службової й освітньої 

діяльності. Чим більше цих чинників діє на курсанта, тим імовірніший 

розвиток професійної дезадаптації та формування симптомів СЕВ. 
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Рис. 3.5. Середні показники професійної дезадапації у курсантів з різними 

рівнями сформованості СЕВ 
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Наступним кроком у нашому дослідженні було вивчення 

працездатності курсантів. Аналіз результатів за методикою “Діагностика 

станів зниженої працездатності” (рис. 3.6; Додаток З.1.4) засвідчив високі 

показники за шкалами індексів перенасичення – 22,43 б., монотонії – 20,69 б., 

втоми – 19,87 б., стресу – 19,73 б. у досліджуваних групи з ВР СЕВ, 

порівнюючи з особами двох інших груп. Це ще раз підтверджує наше 

припущення про негативний вплив на курсантів надмірної кількості чинників 

службової діяльності. Водночас, інтенсивність і стереотипність виконання 

службових завдань призводить до перенасичення (23,43) й монотонії (20,69), 

яка супроводжується втомою, сонливістю та прагненням до зміни діяльності, 

а також сприяють формуванню деприваційних станів і СЕВ та вказують на 

зниження енергопотенціалу особистості курсанта. 
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Рис. 3.6. Середні показники працездатності у курсантів з різними рівнями 

сформованості СЕВ 
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Досліджуючи вираженість трансформаційних моделей особистості за 

методикою життєстійкості С. Мадді в групах курсантів (рис. 3.7; Додаток 

З.1.3) виявлено, що показник життєстійкості у групі з ВР СЕВ (36,87) істотно 

менший, порівнюючи з групою НР СЕВ (109,86). Тобто під час формування 

синдрому він знижується. Показник життєстійкості курсанта є головним 

ресурсом для відновлення внутрішнього балансу особистості, слугує мірою 

здатності витримувати навантаження та труднощі, зокрема емоційного 

характеру. Простежуються незначне зниження показників середнього 

значення за шкалою контролю (41,04; 39,37; 36,69) відповідно до кожної 

групи. Це свідчить про деяку зневіру й розчарування у можливості 

справлятися з труднощами, нівелювання бачення майбутньої перспективи, 

соціальну залежність та незрілість курсантів, що сприяє зниженню мотивації 

до планування власного життя через особливості організації службової 

діяльності. 
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Рис. 3.7. Середні показники життєстійкості у курсантів з різними рівнями 

сформованості СЕВ 
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Зазначимо вираженість показників включеності та прийняття ризику у 

трьох досліджуваних групах. Зокрема, у курсантів із СР СЕВ (45,63; 18,81) 

вони нижчі, ніж у групі із НР (47,68; 21,13), а у групі з ВР СЕВ мають істотну 

підвищеність (84,78; 31,91). Водночас включеність сприяє надмірній 

самовіддачі у виконанні завдань, неефективному використанню власного 

ресурсного потенціалу курсантом у разі підвищених вимог до його 

особистості. Ці результати підтверджують не сформованість життєвої позиції 

курсантів, не готовність діяти під впливом стрес-факторів. 

Для повноцінного вивчення СЕВ нами було досліджено копінг-

стратегії поведінки у курсантів за допомогою особистісного опитувальника 

“SACS” (Додаток З.1.5). З’ясовано, що в усіх трьох групах відбувається 

зниження показників за шкалами активності поведінки (46,92; 45,89; 43,78) та 

пошуку соціальної підтримки (21,75; 20,68; 20,95). Простежується також 

зростання середніх показників за всіма іншими шкалами: уникання (13,03; 

14,62; 17,69), маніпулятивні дії (19,03; 20,77; 22,52), асоціальні вияви в 

поведінці (30,51; 32,91, 37,78). Це може свідчити, що під час формування 

СЕВ знижується вияв соціальних ресурсів, підвищується асоціальність 

поведінки, імпульсивність, конфліктність. Водночас ми бачимо, що зниження 

життєстійкості прямо корелює зі зниженням активності поведінки курсантів. 

Підтвердженням вищезазначених результатів є визначення індексу 

конструктивності за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу 

Крускала-Уолліса, відображеного на рис. 3.7. Аналіз вказує на існування 

статистично значущих відмінностей (р ≤ 0,0001) між групами досліджуваних. 

У курсантів із НР СЕВ виражені конструктивні моделі поведінки. 

Неконструктивні моделі є ознакою формування цього феномену, а їх вияв 

більше виявлено в осіб зі сформованим синдромом “емоційного вигорання”. 
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Рис. 3.8. Зв’язок вираженості індексу конструктивності з СЕВ у курсантів 

 

Дослідження Н. Водоп’янової, М. Лермана і С. Хобфолла [29; 206], 

підтверджують зв’язок конструктивної поведінки з рівнем професійної 

адаптації, нервово-психічної стійкості, суб’єктивним благополуччям і 

вказують, що “здорова” копінг-стратегія є активною, просоціальною й 

підвищує стресостійкість особистості. Отже, чим вищий рівень емоційного 

вигорання тим, тим нижчий рівень конструктивної поведінки виражений у 

курсанта. 

 

3.3. Факторний аналіз взаємозв’язку синдрому емоційного 

вигорання з індивідуально-типологічними властивостями особистості 

курсанта 

 

Для встановлення взаємозв’язків між показниками СЕВ та показниками 

професійної дезадаптації, життєстійкості, працездатності, індивідуально-

характерологічних рис і копінг-стратегій поведінки досліджуваних, 

вичленення найвагоміших із них, здійснення компактної візуалізації 

отриманих даних проведено факторний аналіз методом головних компонент 

(із поворотом varimax), а також перевірку доцільності його використання за 

критерієм вибіркової адекватності Кайзера-Мейера-Олкіна (КМО ≥ 0,5) та 

критерієм сферичності Бартлетта (ВТ ≤ 0,05). Для підвищення ефективності 
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процедури факторизації використано міру вибіркової адекватності Кайзера-

Мейера-Олкіна 0,763, на рівні значущості 0,0001 (табл. 3.12). Вона дала 

змогу виокремити вісім чинників, що пояснюють 69,65 % загальної дисперсії 

(Додаток К, табл. К.1.1). 

Таблиця 3.12 

Показники критеріів Кайзера-Мейера-Олкіна та сферичності Бартлетта 

серед курсантів 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,763 

Bartlett’s Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 2949,958 

df. 406 

Sig. 0,000 

 

У процесі факторного аналізу визначено, що 29 показників 

психодіагностичних методик (Додаток К, табл. К.1.1–К.1.2) зазнали 

статистично значущих змін у групах досліджуваних курсантів. Виокремлена 

восьмифакторна модель (Додаток К, табл. К.1.2) підтверджена результатами 

застосування критерію Х. Кайзера та вибору факторів за допомогою 

“критерію кам’яного насипу”, що окреслює їх збалансованість (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Результати факторного аналізу 

 

Факторну модель можемо інтерпретувати в послідовності від першого 

фактору F1 до восьмого F8 (Додаток К.2, табл. К.1.2). 
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Перший фактор F1 умовно названий нами “життєстійкість –

 професійна дезадаптація”. Він пояснює 18,10 % загальної дисперсії, 

складається з таких показників:  життєстійкість (–0,950), контроль (–0,867), 

включеність (–0,836), прийняття ризику (–0,762), погіршення самопочуття 

(0,694), порушення циклу “сон – безсоння” (0,583), особливості соціальної 

взаємодії (0,575), зниження мотивації до діяльності (0,458) (рис. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Факторизація результатів досліджуваних курсантів 
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Фактор “життєстійкість – професійна дезадаптація” своєю змістовною 

наповненістю демонструє взаємозв’язок показників життєстійкості та 

професійної дезадаптації із СЕВ. Шкали  життєстійкості утворюють значно 

виражений негативний полюс. Зниження показників життєстійкості, 

контролю, включеності, прийняття ризику характеризується зниженням 

мобілізаційних можливостей і мотивації досягнення успіху, байдужістю, 

уникненням змін і новизни, непослідовністю дій і вчинків, невпевненістю в 

собі та власних можливостях, розчарованістю й відособленістю; відчуттям 

безпорадності, зниженим контролем, потребою в підтримці, ізольованістю та 

незалученістю. 

Підвищення значень показників професійної дезадаптації виражаються 

порушеннями в міжособистній взаємодії, конфліктністю, зниженням 

мотивації до діяльності й деструктивними станами, зокрема погіршенням 

самопочуття, дратівливістю, безсонням, порушенням сну. Отже, цей 

комплекс характеристик є симптоматикою СЕВ.  

Другий фактор F2 умовно названий нами “працездатність”. Він 

пояснює 11,85 % загальної дисперсії та визначений чотирма компонентами: 

індекс втоми (0,933), індекс перенасичення (0,888), індекс стресу (0,855), 

індекс монотонії (0,846). За своїм змістом цей фактор характеризується 

зниженням контролю за виконуваною діяльністю, нудьгуванням, прагненням 

до зміни виду діяльності або її урізноманітнення, підвищенням мобілізації 

внутрішніх ресурсів, виявами психологічного захисту, втоми, порушенням 

координації; бажанням відпочити й відновити власні сили. Можна 

припустити, що збільшення показників сталих робочих станів як монотонії, 

стресу, перенасичення, втоми сприяє формуванню досліджуваного феномену.  

Третій фактор F3 названий як “індивідуально-характерологічний”, має 

загальну дисперсію вибірки 7,89 % і представлений чотирма показниками, а 

саме: ригідністю (0,807), агресивністю (0,750), спонтанністю (0,611), 

тривожністю (0,414). За своїм змістом він виражений їх позитивним полюсом 

і характеризується впертістю, негнучкістю в поведінці, різкістю у 
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висловлюваннях, конфліктністю у взаємодії, виявами імпульсивності й 

асоціальної поведінки, підвищенням переживань.  

Четвертий фактор F4 умовно названий як “неконструктивна 

поведінка”. Він пояснює 7,25 % загальної дисперсії й виражений такими 

показниками, як: імпульсивні дії (0,611), уникання (0,414), непрямі дії 

(0,751), асоціальна поведінка (агресивні дії) (0,733). Характеризується 

жорсткістю, цинічністю, виявами суперництва, униканням компромісних 

рішень та вирішення проблемних ситуацій, невпевненістю, 

маніпулятивністю. Очевидним є те, що цей фактор описує неконструктивні 

поведінкові стратегії як безпосередні симптоми СЕВ. 

П’ятий фактор F5 названий нами “копінг-стратегії” з часткою внеску 

в загальну дисперсію вибірки 7,10 %. Його показниками є активна поведінка 

(асертивні дії + вступ у контакт) (0,733), пошук соціальної підтримки (0,712), 

обережні дії (0,691) (рис. 3.10). 

Фактор F5 характеризується активністю, просоціальністю, гнучкістю 

поведінкових реакцій, задоволеністю життям, високою адаптованістю та 

нервово-психічною сталістю, почуттям обов’язку. Водночас можливим є 

негативний полярний вияв цих показників, а саме: надмірна соціабельність, 

розкутість, насиченість контактами, обережність та обов’язковість (як 

показник норми в силових відомствах, що впливає на курсанта через страх 

покарання). Цей фактор пов’язаний із СЕВ двояко. З одного боку, надмірна 

вираженість показників сприяє вигоранню, а з другого боку – слугує 

профілактичним ресурсним елементом.  

Шостий фактор F6, умовно названий нами “соматичність”, що 

пояснює 6,144 % загальної дисперсії і складається із соматовегетативних 

порушень (0,690), агравації (0,665) (рис. 3.10). Він виявляється порушенням 

сну, страхом, неприємними відчуттями в ділянці серця, судинними 

реакціями, загостренням хронічних захворювань, а також надмірним 

акцентуванням уваги на проблемній ситуації або особистих характеристиках, 

що є теж симптомами СЕВ. 
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Сьомий фактор F7 – “сензитивність – лабільність” пояснює 5,71 % 

загальної дисперсії. Його показниками є сензитивність (0,690), лабільність 

(0,665) (рис. 3.10). Він характеризується: вразливістю, рефлексивністю, 

емотивністю, мінливістю настрою, мотиваційною нестійкістю, 

песимістичністю. Під час збільшення вираженості цих показників теж 

формується СЕВ. 

Восьмий фактор F8 – “екстраверсія – інтраверсія” пояснює 5,58 % 

загальної дисперсії та визначений двома компонентами: індекс 

перенасичення  

(-0,800), екстраверсія (0,796) (рис. 3.10). Він характеризується, з одного боку, 

відкритістю, надмірною комунікабельністю, екстрапунітивністю, 

демонстративністю, з другого – інтрапунітивністю, замкнутістю, ізоляцією 

від соціального середовища, мрійливістю. Така біполярність вираження 

показників теж сприяє формуванню СЕВ. 

Таким чином, використана процедура факторного аналізу методом 

головних компонент до діагностичних шкал, що зазнали змін, дала змогу 

звести їх до мінімальних кількісних показників та узагальнити у виді восьми 

факторів: (F1 – “життєстійкість – профдезадаптація”; F2 – “працездатність”; 

F3 – “індивідуально-типологічний”; F4 – “неконструктивна поведінка”; F5 –

 “копінг-стратегії”; F6 – “соматичність”; F7 – “сензитивність – лабільність”; 

F8 – “екстраверсія – інтраверсія”). 

 

3.4. Характеристика комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів” 

 

Для належної підготовки курсантів до виконання ними складних 

оперативно-службових завдань в екстремальних умовах діяльності доцільно 

навчати їх основним заходам психологічної профілактики синдрому 
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“емоційного вигорання”. Саме це в сучасних умовах стає одним із головних 

завдань психопрофілактичної роботи в МВС України. 

Для формувального етапу експерименту було відібрано контрольну та 

експериментальну групи. Основною підставою для їх обрання стали 

результати оцінювання показників синдрому. Методом ранжування із 

загальної вибірки курсантів відібрано 80 осіб з показниками синдрому 

“емоційного вигорання”. Контрольну та експериментальну групи 

сформовано по 40 осіб у кожній. До контрольної групи ввійшли курсанти з 

низьким і середнім рівнями сформованості емоційного вигорання, до 

експериментальної – особи з середнім та високим рівнями сформованості 

синдрому “емоційного вигорання”. Психологічний експеримент проведено з 

курсантами експериментальної групи на базі психотренінгового комплексу 

Національної академії внутрішніх справ. 

Метою формувального етапу експерименту є психологічна 

профілактика виявів синдрому “емоційного вигорання” у курсантів. Основні 

завдання цього етапу дослідження: створити модель комплексної тренінгової 

програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів”, розробити на її основі програму й експериментально перевірити її 

результативність, за допомогою порівняння досліджуваних змінних у групах 

до та після проведення; визначити критерії, що сприяли результативності 

впровадження програми; підготувати методичні рекомендації щодо 

психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів 

закладів вищої освіти МВС України. 

Вивчення теоретичних основ СЕВ, аналіз чинників, що впливають на 

його формування у курсантів закладів вищої освіти МВС України, дані 

констатувального етапу емпіричного дослідження, засвідчили необхідність 

профілактики емоційного вигорання у них, розроблення та впровадження 

комплексної тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів”. 
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Тренінг є однією з найпоширеніших форм активного навчання, де 

відбувається розвиток конкретних умінь і навичок, а також збагачення 

знаннями. Поняття “тренінг” уживається в різних значеннях, зокрема як 

підготовка, навчання, виховання, тренування. Його використовують для 

позначення різноманітних форм, методів, засобів і прийомів практичної 

психологічної індивідуальної та групової роботи. 

Під час побудови тренінгової програми ми враховували вимоги до цієї 

форми роботи, узагальнені результати проведених психодіагностичних 

досліджень, вікові особливості учасників, специфіку організації освітнього 

процесу та службової діяльності в закладі вищої освіти МВС України, 

особливості проходження служби курсантами, сучасні вимоги до 

професійно-психологічної підготовки майбутніх працівників поліції. Її 

впровадження в освітній процес закладу вищої освіти сприяє набуттю 

курсантами знань про вплив специфіки службової діяльності на особистість 

курсанта, можливі вияви “емоційного вигорання”, усвідомленню й 

формуванню в них позитивного ставлення до служби, спрямуванню їх на 

самопізнання, самооцінку, професійну ідентичність, формуванню 

позитивного ставлення до власного здоров’я, розвитку навичок комунікації, 

саморегуляції, засвоєнню правил менеджменту, що важливо для ефективного 

виконання завдань професійної діяльності та самореалізації в умовах 

професійного соціуму. 

Мета тренінгової програми полягає в гармонізації професійно-

особистісного розвитку курсанта, а її реалізація передбачає розв’язання таких 

завдань: 1) зниження рівня емоційного вигорання; 2) формування готовності 

до конструктивних змін і мотивації до професійної діяльності; 3) сприяння 

становленню власної життєвої та професійної позиції; 4) оволодіння 

продуктивними способами взаємодії, конструктивними копінг-стратегіями; 

5) формування вмінь і навичок саморегуляції емоційного стану;  

6) формування вмінь і навичок самодопомоги та взаємодопомоги; 7) розвиток 

комунікативних навичок курсантів; 8)  засвоєння правил тайм-менеджменту; 
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9) розвиток навичок командної взаємодії в міжособистісних стосунках 

вихованців для досягнення успіху; 10) формування навичок саморозвитку. 

Модель запропонованої комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 

подано на рис. 3.11.  

Рис. 3.11. Модель комплексної тренінгової програми “Психологічна 

профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 
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У процесі розроблення та впровадження тренінгової програми 

дотримувалися таких базових принципів: довіри – визнання особистості 

кожного учасника, його емоцій та переживань; гуманізму – доброзичливість і 

повага у взаєминах, культура спілкування; послідовності, поетапності і 

ефективності; активності – брати участь у виконанні практичних завдань, 

обговореннях проблемних ситуацій, здійснювати рефлексивні дії; 

конфіденційності – заборона свідомого або ненавмисного розголошування 

інформації, отриманої під час роботи; компетентності – чітке визначення 

ведучим меж своєї компетентності й неухильне їх дотримання; активізації 

потенціалу – розвиток здібностей і ресурсів особистості; соціальної 

підтримки – підтримка та взаємодія між учасниками тренінгу, підгрупами; 

відповідальності – турбота ведучого про благополуччя учасників програми й 

заборона використання результатів роботи їм на шкоду; отримання 

зворотного зв’язку. 

Для створення програми було узагальнено й використано 

напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених: Ю. Жогно, Т. Журавель, 

Л. Китаєв-Смика, О. Красницької, В. Лефтерова, К. Маслач, Г. Осипової, 

В. Шауфелі, К. Фопеля та ін. Під час її підготовки враховано особливості, що 

забезпечують дієвість програми профілактики, визначені Дугласом Кербі, 

серед яких: як мінімум чотирнадцять занять, що розрахованих на роботу в 

малих групах серед осіб одного віку за методом “рівний – рівному”; 

формування мотивованості та здатності успішного практичного застосування 

отриманих знань й навичок в особистому житті та подальшій професійній 

діяльності; дотримання визначених базових принципів [49; 51]. Також ми 

зважали на рекомендації Т. Журавель щодо необхідності використання 

чотирьох ключових взаємопов’язаних процесуальних складових: когнітивної, 

діяльнісної, ціннісної та емоційної [49]. 

Під час моделювання, розроблення процедур і змісту запропонованої 

програми на формувальному етапі експерименту проаналізовано досвід 

науковців і використано дані, що були отримані під час власного 
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констатувального етапу дослідження. На основі цього було сформульовано 

мету тренінгу та основні завдання тренінгової програми. У процесі створення 

комплексної програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” в курсантів” було враховано такі аспекти: особливості 

юнацького віку; особливості ціннісно-мотиваційної сфери; професійні 

цінності та пріоритети курсантів; специфічні принципи роботи тренінгової 

групи; усвідомлення суті професійного саморозвитку й ідентичності; 

вдосконалення навичок саморегуляції тощо. 

У дослідженні ми звертали увагу на те, що в закладах вищої освіти 

МВС України навчаються діти пільгових категорій, особи, які брали участь у 

виконанні складних бойових завдань у районах проведення 

антитерористичної операції, а також курсанти – переведені на навчання з 

тимчасово окупованих територій. У їхній поведінці відображаються наслідки 

психічної травми, яку вони пережили (смерть членів сім’ї, товаришів, 

каліцтво). 

Відповідно до мети і поставлених завдань було реалізовано два 

напрями роботи: 1) тематичний, спрямований на озброєння курсантів 

знаннями щодо основних чинників, симптоматики й особливостей вияву 

синдрому “емоційного вигорання”, адаптаційних механізмів і форм 

психологічного захисту, а також використання копінг-стратегій у континуумі 

“особисте життя – службова та навчальна діяльність”; 2) практичний, 

спрямований на зменшення вияву СЕВ, навчання навичкам саморегуляції 

негативних психоемоційних станів, самодопомоги та взаємодопомоги, 

подолання стресових ситуацій, налагодження ефективної міжособистісної 

взаємодії.  

Головними формами й методами тренінгової роботи було обрано: 

психогімнастичні вправи, групову дискусію, рольові та командні ігри, роботу 

в малих групах, індивідуальну роботу, метод “мозкового штурму”, метод 

“незавершених речень”, прийоми “активного слухання”. Охарактеризуємо 

деякі із них. 
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Психогімнастика (айрс-брейкер, брейн-брейкер) передбачала 

використання широкого кола вправ, а саме: вербальних і невербальних, 

усних і письмових, групових та індивідуальних, а також спеціалізованих. 

Вони були спрямовані на активізацію групи, зменшення втоми, підвищення 

настрою. Нами було використано такі групи вправ: вправи на поліпшення 

психофізичного тонусу учасників тренінгу, вправи на концентрацію уваги та 

логічні завдання, вправи на зняття напруження. 

Групова дискусія передбачала вільний обмін думками, знаннями, 

поглядами, ідеями між курсантами. Її метою було формування соціальних 

установок, умінь, навичок з організації та управління дискусією, необхідних 

для вирішення аналогічних проблем у реальному житті. В основі лежали 

конкретні ситуації або міжособистісні взаємини учасників тренінгу. У 

процесі групового обговорення курсанти висловлювалися відкрито, не 

боячись зневажливого ставлення чи критичних зауважень довколишніх, 

грали різні ролі, зокрема нетипові для них. 

Рольова гра − один з інструментів психологічного тренінгу, що 

допомагає учасникам вирішити соціально-психологічну проблему шляхом 

імпровізованого програвання ситуації, виконання різноманітних ролей. Під 

час вибору та розробленні ситуацій враховували їхню значущість для 

учасників, звертали увагу на те, щоб зміст і характер обговорюваних проблем 

відповідав життєвим ситуаціям. В іграх один із учасників виконував роль 

експерта, що забезпечувало зворотний зв’язок учасникам із певними 

побажаннями та пропозиціями. Рольові ігри допомагали майбутнім офіцерам 

тренінгу навчитися використовувати нові форми поведінки, ліпше 

розкритися перед групою, послабити напруження. 

Важливим компонентом тренінгу є індивідуальна робота. Вона давала 

змогу курсантам самостійно опанувати теоретичні аспекти психологічної 

профілактики та закріпити отримані знання. 
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Використаний нами метод мозкового штурму застосовувався з метою 

нагромадження ідей, можливих способів вирішення проблемних питань, 

активізацію думок членів групи щодо певної ситуації. 

Навчання курсантів прийомам активного слухання (вербальним і 

невербальним) допомагало їм максимально правильно розуміти 

співрозмовника, бути цікавими й доступними в міжособистісній взаємодії. 

Розроблена комплексна тренінгова програма складається з модулів, що 

поділяються на окремі заняття, кожне з яких представляє завершений у 

змістовому та структурному значенні елемент. До неї ввійшло чотири 

тематичні модулі, а саме: інформативний, мотиваційний, розвивальний, 

формувальний. На нашу думку, програму доцільно проводити у формі 

відкритих тренінгів, із певною періодичністю. Структура занять складалася із 

вступної, основної та підсумкової частин. Водночас кожне модульне заняття 

може бути використане самостійно. Заняття, спрямовані на візуалізацію, 

вправи на зняття стресу, оволодіння техніками психічного та м’язового 

розслаблення доцільно проводити в кімнатах психоемоційної саморегуляції 

та релаксації. 

Авторська комплексна тренінгова програма “Психологічна 

профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” була 

апробована на базі психотренінгового комплексу Національної академії 

внутрішніх справ. Її структуру та зміст відображено в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Комплексна тренінгова програма “Психологічна профілактика 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 

Розділи тренінгової 

програми 
Теми тренінгових занять 

Вступ до тренінгу (1,5 год.) 

Модуль 1. 

Інформативний 

1. Вплив службової та навчальної діяльності на особистість курсанта 

закладу вищої освіти МВС України. Психологічна готовність 

курсанта до змін (1,5 год.) 

2. Синдром “емоційного вигорання” та його прояви в курсантів і 

працівників поліції (1,5 год.) 

3. Психологічні бар’єри та психологічний захист (1,5 год.) 
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Продовження таблиці 3.13 

Модуль 2 

Мотиваційний 

1. Життєві та професійні цінності, пріоритети курсантів (1,5 год.) 

2. Мотивація та її вплив на особистість курсанта (1,5 год.). 

Модуль 3 

Розвивальний 

1. Саморозвиток курсанта. Основні напрями професійного 

саморозвитку й професійної ідентичності (1,5 год.) 

2. Ефективні способи взаємодії, робота в команді (1,5 год.) 

3. Менеджмент (планування та розподіл робочого часу, професійний 

ріст) (1,5 год.) 

4. Розвиток комунікативних навичок (1,5 год.) 

Модуль 4 

Формувальний 

1. Психічне здоров’я курсанта (1,5 год.) 

2. Стрес: причини, прояви та профілактика (1,5 год.) 

3. Розвиток навичок саморегуляції (1,5 год.) 

4. Самодопомога та взаємодопомога (1,5 год.) 

Підбиття підсумків тренінгу (1,5 год.) 

 

Комплексна тренінгова програма “Профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів” містить заняття загальною тривалістю 22,5 години 

(одне заняття – 1,5 год.). Детально охарактеризуємо проведення занять із 

курсантами. 

Робочий інструментарій: бейджики, фліпчарт, маркери, папір формату 

А4, м’яч, стікери, паперовий скотч, ручки, олівці, фломастери, кольоровий 

папір, намальоване дерево, липучки, вирізанні з аркушу паперу сліди, м’які 

іграшки, килимки, музичний супровід, бланки методик, аркуші паперу різних 

розмірів і кольорів, ватман, мультимедійна дошка, конверти, картки з 

завданням. 

 

Модуль 1. Інформативний 

Заняття 1. Вплив службової та навчальної діяльності на 

особистість курсанта закладу вищої освіти МВС України. Психологічна 

готовність курсанта до змін 

Мета: формування в курсантів знань про особливості й специфіку 

освітньої та службової діяльності в освітньому закладі. 
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Завдання: 

1. Оволодіння майбутніми офіцерами знаннями про вплив на них 

особливостей службової і навчальної діяльності. 

2. Усвідомлення ними власного ставлення до специфіки професійної 

діяльності та готовності до змін. 

3. Формування в курсантів позитивного мислення, залучення їх 

ресурсів для подальшого саморозвитку й професійного становлення. 

Структура заняття: 

Вступ до тренінгу: знайомство учасників, створення атмосфери 

доброзичливості й довіри, обговорення та узгодження правил роботи у групі, 

програми заняття, очікувань. 

Вправа “Шеренги” 

Мета: поліпшити настрій, зняти напруження в учасників групи, 

зменшити дистанцію у спілкуванні. 

Хід вправи: учасники групи стають в шеренгу, повернувшись обличчям 

в одну сторону. Тренер, перший у шерензі, дає інструкцію: “Усі завдання 

виконуватимуться мовчки. Кожне з них необхідно зробити якомога швидше 

й точніше. Розташуватися в шерензі так, щоб біля мене стояв найвищий із 

нас, а на протилежному кінці – найнижчий за зростом. Почали…”. Після 

закінчення завдання тренер проходить уздовж шеренги та перевіряє точність 

його виконання. 

Метод незавершених речень (для подальшого обговорення у 

тренінговій групі): “Службова діяльність – це… Вона впливає на мене…”, 

“Навчання у закладі вищої освіти МВС України для мене…”, “Реформування 

в поліції сьогодні…”. 

Групова дискусія: “Які зміни супроводжують курсанта під час 

навчання?”, “Як службова діяльність впливає на особистість 

поліцейського?”, “Чи може курсант уберегтися або зменшити негативний 

вплив службової діяльності?”, “Як курсант може бути підготовленим до 

змін?” 
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Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Мозковий штурм: “Які особистісні якості має розвивати курсант, щоб  

справлятися зі змінами у власній професійній діяльності?” 

Вправа “Мої позитивні сторони та якості” 

Хід вправи: розділіть аркуш на 2 колонки. У першій напишіть список 

власних позитивних якостей (близько 20). Сконцентруйтеся на кожній із них, 

згадайте ситуацію, пов’язану з нею, що була для вас приємною або 

успішною. У другій колонці напишіть умовну назву цієї ситуації Усі 

перераховані якості та позитивні ситуації, пов’язані з ними, регулярно 

перечитуйте. Завдяки цьому ви зможете знову переживати приємні моменти, 

що допоможуть підвищити самооцінку та впевненість у собі. 

Рефлексія: якщо маєте бажання, можете поділитися з групою своїми 

враженнями від вправи. 

Вправа “Заміна негативних думок на позитивні” 

Мета: сформувати в учасників позитивне мислення, навчити знаходити 

конструктивні рішення у критичних ситуаціях. 

Хід роботи: розділіть аркуш на дві колонки. У першу пригадайте та 

внесіть свої невдачі під час навчання у закладі вищої освіти, що вплинули на 

ваш стан здоров’я, життя, поведінку та самопочуття. Напишіть 5 таких 

речень. У другій колонці спробуйте їх перефразувати на позитивні. 

Вправа “Залучення необхідних ресурсів” 

Хід роботи: визначте якість, яку ви хотіли б мати для оптимальної 

поведінки у професійному середовищі. Згадайте ситуацію, у якій ви її мали. 

Спробуйте “вжитися” з нею, ніби це відбувалося тут і зараз. Зафіксуйте цю 

якість певним сигналом (потерти руками, сказати певну фразу тощо). Його ви 

можете використовувати в тих ситуаціях, коли не вистачає вияву певної 

якості. Це і є ваш необхідний ресурс. Найнадійніше джерело власних 

ресурсів – сама людина . 

Підбиття підсумку заняття. 



 143 

Мета: забезпечити зворотний зв’язок щодо основних аспектів 

вивченого матеріалу. 

Хід роботи: тренер демонструє учасникам записані на фліпчарті 4–5 

незавершених речень, наприклад, “Я дізнався, що…”, “Мене здивувало, 

що…”, “Мені сподобалося, що…”, “Можливо, було б краще, якби…”. 

Курсанти по черзі продовжують кожне з них [155]. 

 

Заняття 2. Синдром “емоційного вигорання” та його вияви в 

курсантів і працівників поліції 

Мета: засвоєння знань про причини, вияви емоційного вигорання, 

розвиток навичок його профілактики. 

Завдання: 

1. Озброєння курсантів знаннями про синдром “емоційного вигорання”. 

2. Об’єктивізація негативного впливу синдрому на особистість 

курсанта та знаходження ресурсів для його профілактики. 

3. Оволодіння навичками профілактики синдрому “емоційного 

вигорання”. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Все рівно, ти – молодець, тому що... ” 

Хід роботи: учасники сидять у колі. Ведучий бере в руки м’ячик і 

розповідає щось про свої недоліки, наприклад, “Я важко прокидаюся вранці 

на роботу”, а потім кидає його будь-кому іншому. Той, хто схопив м’ячик, 

каже про ведучого щось позитивне, називаючи його ім’я, наприклад, “Іване, 

все рівно ти – молодець, тому що на заняття прибув вчасно”. Далі учасник 

розповідає про себе, наприклад, “А я ще не навчився добре готувати їжу”, і 

кидає м’ячик іншому курсанту. Гра продовжується, поки всі висловляться 

щодо себе й почують підбадьорюючі відповіді. 

Вправа “Мої асоціації з поняттям “вигорання” 
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Мета: визначити рівень знань учасників групи про СЕВ, створити 

основу для глибшого змісту роботи й дискусій. 

Хід роботи: усі учасники тренінгу обов’язково беруть у ньому участь. 

Їм дається завдання по колу розповісти з чим асоціюється в них поняття 

“вигорання”. 

Вправа може бути проведена у двох варіантах – усно або письмово: 

1) учасники по колу висловлюють одну–дві асоціації, які викликають 

наведене поняття; 2) курсанти на аркуші паперу записують свої асоціації до 

“вигорання”. Після цього всі названі асоціації обговорюються. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Гора з плечей” 

Мета: зняти м’язове напруження, підвищити впевненість у собі, 

поліпшити настрій. 

Хід роботи: учасники виконують завдання стоячи. Тренер дає команди: 

“Глибоко вдихніть, максимально високо піднімаючи плечі. На видиху 

максимально відведіть їх далеко назад та опустіть. Саме такою має бути 

постава. Повторіть 5–7 разів. Людина з правильною поставою, припіднятою 

головою справляє враження впевненої у собі та власних можливостях 

особистості”. 

Робота у групах. Розбір та аналіз учасниками тем: 1 група – 

“Симптоми вигорання у курсанта”; 2 група – “Пам’ятка “Наші ресурси”; 3 

група – “Як боротися із втомою?”; 4 група – “Настанова курсанту з 

профілактики синдрому “емоційного вигорання”. Учасники діляться на 3–4 

групи, кожна з яких протягом 10 хв виконує завдання. Презентація 

підгрупами відпрацьованих завдань. 

Підбиття підсумків заняття. 

Мета: забезпечити зворотний зв’язок. 

Хід вправи: кожен учасник закінчує фразу “Про сьогоднішній день я 

думаю…”. Надалі проводиться ранжування інформаційного й емоційного 

наповнення [155]. 
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Заняття 3. Психологічні бар’єри та психологічний захист  

Мета: формування у курсантів знань про психологічний захист 

особистості від впливу негативних чинників та психологічні бар’єри у 

спілкуванні. 

Завдання: 

1. Озброєння курсантів знаннями про психологічний захист 

особистості від впливу негативних чинників службової діяльності. 

2. Формування навичок використання конструктивних форм 

психологічного самозахисту. 

3. Усвідомлення курсантами уявлень про поведінкові зміни, пов’язані з 

доланням бар’єрів спілкування. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Побудова” 

Мета: подолання бар’єрів у спілкуванні між учасниками, зняття 

напруження. 

Хід вправи: курсанти стають щільно в коло та закривають очі. Завдання 

полягає в тому, щоб вишикуватися за кольором очей у шеренгу. Після того, 

як група виконала завдання, тренер дає команду відкрити очі й подивитися, 

що вийшло. 

Метод незавершених речень: “Психологічний захист – це…”, “Якого 

захисту потребує курсант.. ”, “Що дається важко курсанту…”, “Що хотілося 

б змінити вам особисто у своєму курсантському житті…”. 

Мозковий штурм (з подальшим груповим обговоренням): “Чому людина 

використовує психологічний захист та психологічні бар’єри у своєму 

житті?”. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Вентилятор” 

Хід вправи: сядьте зручно, закрийте очі, спробуйте пригадати людину, 

яка вас образила. Уявіть, що знаходитеся поруч із нею, але між вами 
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розташований потужний вентилятор, що легко видуває всі сказані на вашу 

адресу образи. Ця вправа демонструє нам можливості конструктивного 

психологічного самозахисту. 

Вправа “Крила” 

Хід вправи: кожен із Вас відчуває певний тиск із боку осіб керівної 

ланки або напруження в курсантському колективі, тривогу при поході до 

лікаря чи на іспит. У Вас можуть з’являтися негативні відчуття, а саме: 

скутість у тілі, легка нудота, головний біль. Саме зараз ви прагнете 

згорнутися у клубок. Ця вправа допоможе позбутися такого негативного 

психоемоційного стану, відчути полегшення, зменшити м’язове напруження. 

Сядьте зручно, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і повільно 

видихаючи, розправляйте плечі. Уявіть, що за спиною у вас великі білі крила. 

Відчуйте, як вас наповнює світло. З кожним вдихом його стає більше й 

більше. Подумайте про те, що світ прекрасний, що ви його любите. Відчуйте 

легкість всередині себе! 

Вправа “Бар’єр” 

Мета: усвідомлення курсантами поведінкових змін, пов’язаних із 

певними перешкодами. 

Хід вправи: тренер розбиває групу на пари й інструктує: “Один учасник 

групи має розповісти своєму співрозмовнику про власну поведінку, яку він 

хоче змінити, але ще не вирішив як це зробити.  Інший повинен його 

вислуховує й озвучує власне бачення, настирливо переконуючи в тому, що це 

дійсно треба зробити. Зі свого боку, слухач має відстоювати власні погляди”. 

Запитання для зворотного зв’язку: Які відчуття у Вас виникли після 

виконання вправи? Охарактеризуйте власну поведінку під час її виконання. 

Які зміни Ви помітили у вашого партнера? Що спровокувало їх вияв? Чи 

відчували Ви певні бар’єри? Чи можна було їх уникнути?  

Групова дискусія: “Чи може курсант бути успішним, долаючи 

бар’єри…”, “Що для цього необхідно…”. 

Рефлексія “Мені сьогодні…” 
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Мета: забезпечити зворотний зв’язок. 

Хід вправи: кожен учасник закінчує фразу: “Мені сьогодні…”, “Мої 

очікування…” [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Модуль 2. Мотиваційний 

Заняття 1. Життєві та професійні цінності, пріоритети 

курсантів 

Мета: виявлення в курсантів основних життєвих і професійних 

цінностей, життєвих цілей та пріоритетів. 

Завдання:  

1. Визначення життєвих та професійних цінностей, основних 

пріоритетів курсантів. 

2. Розуміння ними значущості системи цінностей у їхньому житті. 

3. Усвідомлення курсантами основних відмінностей між особистими та 

професійними цінностями. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Плутанина” 

Мета: поліпшити настрій, зняти напруження в учасників, налаштувати 

на групову роботу. 

Хід вправи: усі учасники стають у коло й витягують праву руку в 

напряму центра. За командою ведучого кожен учасник повинен знайти собі 

“друга по рукостисканню”. Потім витягують ліву руку й аналогічно 

виконують завдання (друзі по рукостисканню мають бути різні). Учасники 

гри повинні розплутатися і стати в коло, не роз’єднуючи рук. Це завдання 

можна ускладнити тим, що гравці повинні виконувати завдання мовчки. 

Притча “Найважливіші речі” (Додаток Л.1) 

Психологічний практикум: здійснити аналіз та ранжування цінностей 

за скороченим варіантом методики Е. Фанталової “Вільний вибір цінностей” 
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[52; 175]. 1. Побудуйте ієрархічну структуру власних цінностей. 2. Чи 

існують суперечності між цінностями, що були проранжовані вами? 3. 

Проранжуйте цінності за значущістю в ідеалі для себе. 

Групова дискусія: “Якою мірою цінності реалізовані (реалізовуються) 

Вами в житті?”, “Що допомагає (заважає) Вам їх реалізовувати в житті?”. 

Міні-лекція  (Додаток Л.1) 

Індивідуальна робота. Розділіть свої життєві цінності за такими 

категоріями: особисті, професійні, власний саморозвиток. Проранжуйте їх за 

значущістю для вас: на першому місці – найважливіша, на останньому – 

найменш значуща. Зробіть те ж саме для ідеальних цінностей. 

Проаналізуйте: “Чи такою ж була б значущість для Вас цих цінностей 

через 5 років?”, “Чи збігаються Ваші реальні та ідеальні життєві цінності?”, 

“Якою мірою реалізованість цінностей залежить від Вас особисто?”, “А від 

інших осіб, обставин?”. 

Вправа “Садівник” (Додаток Л.1) 

Мозковий штурм (з подальшим груповим обговоренням) “Професійні 

цінності курсанта” 

Вправа “Конверти для добрих побажань” 

Хід роботи: учасники пишуть свої імена на конвертах, а потім – 

прописують побажання й подяку для кожного члена групи. Ведучий складає 

всі заповнені аркуші у відповідні конверти. Якщо учасники забажають, то 

можуть поділитися висловлюваннями, що отримали від групи [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Заняття 2. Мотивація та її вплив на особистість курсанта 

Мета: усвідомлення курсантами особливостей мотиваційної сфери 

особистості. 

Завдання:  

1. Визначення уявлень курсантів про мотивацію в навчальному закладі 

та її вплив на них. 
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2. Розуміння ними значущості мотивації у їхньому житті та 

професійній сфері. 

3. Виявлення курсантами основних відмінностей між мотиваторами й 

демотиваторами. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Ти подобаєшся мені тим …” 

Хід роботи: усі учасники стоять у колі. Ведучий кидає м’яч одному з 

них, промовляючи “Мені в тобі подобається...”, і називає рису, що 

сподобалася (кілька рис). Учасник, який упіймав м’яч, кидає його іншому й 

називає риси останнього, які йому сподобалися. М’яч має побувати в усіх 

учасників.  

Метод незавершених речень (для обговорення у тренінговій групі): 

“Мотивація – це… Вона впливає на мене…”, “Найзначущою для мене є 

мотивація…”, “Найчастіше мене мотивують…”. 

Групова дискусія: “Основними мотиваторами в навчальному закладі 

є…”, “Що найбільше стимулює курсантів до виконання своєї діяльності?”, 

“Який вплив мотиватори мають на особистість курсанта?”. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Індивідуальна робота “Мої особисті мотиватори” 

Хід роботи: розділіть аркуш паперу на три колонки. У першій напишіть 

особисті мотиватори в житті, у третій – професійні, другу – залиште 

порожньою. Проранжуйте їх за частотою використання (у першій і третій 

колонках). Виділіть серед них внутрішні та зовнішні. Якщо є спільні 

мотиватори серед особистих і професійних, то запишіть їх у другу колонку. 

Подумайте, у якій ще сфері їх можна використати? 

Групова робота “Мотиватори та демотиватори ефективної 

діяльності курсанта” 
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Хід вправи: учасники розбиваються на дві групи. Пропонується 

визначити й записати на фліпчарті першій групі мотиватори ефективної 

діяльності курсанта, а другій – демотиватори. 

Групова дискусія “Найефективніша мотивація для курсанта” 

Вправа “Золота рибка” 

Хід роботи: усі учасники  тренінгу на заготовленому аркуші паперу у 

формі золотої рибки, записують власне враження від заняття [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Модуль 3. Розвивальний 

 

Заняття 1. Саморозвиток курсанта. Основні напрями професійного 

саморозвитку й професійної ідентичності 

Мета: усвідомлення курсантами закладів вищої освіти МВС України, 

власних можливостей для саморозвитку та шляхів професійного зростання. 

Завдання: 

1. З’ясування у курсантами власного професійного образу “Я”. 

2. Розуміння ними значущості саморозвитку в їх житті та професійній 

сфері. 

3. Розвиток уявлень курсантів про власне професійне майбутнє. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Ми з тобою схожі тим, що …” 

Хід вправи: учасники тренінгу створюють у два кола – внутрішнє й 

зовнішнє (кількість осіб однакова в обох колах). Курсанти, які знаходяться у 

зовнішньому колі, стоячи на місці, промовляють своїм колегам із 

внутрішнього кола фразу, що починається зі слів “Ми з тобою схожі тим, 

що ...” (наприклад, “Ми з тобою схожі тим, що живемо на планеті Земля”, 

“Ми з тобою схожі тим, що навчаємося в одній групі”). 
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Кожен учасник із внутрішнього кола, пересуваючись та змінюючи 

партнера із зовнішнього кола, відповідає: “Ми з тобою відрізняємося тим, 

що...” (наприклад, “Ми з тобою відрізняємося за зростом, кольором 

волосся...”). Вправа повторюється доти, доки всі учасники з обох кіл не 

зустрінуться один із одним. 

Мозковий штурм (із подальшим груповим обговоренням): “Що таке 

саморозвиток?”, “Чи потрібен він курсанту?” 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Індивідуальна робота. Кожен учасник тренінгу в центрі аркуша паперу 

пише слова “курсант-поліцейський”. Потім по колу добирає до них 

асоціаціативний ряд (до 10 слів). Кожному підібраному слову дає 

характеристику й визначає, що найбільше притаманне йому особисто. Отже, у 

процесі виконання роботи курсант описує, як він сприймає, ідентифікує себе у 

професії. 

Вправа “Цінності курсанта-поліцейського” 

Хід роботи: усі учасники тренінгу по колу називають найважливіші три 

цінності для курсанта-поліцейського та обґрунтовують їх. 

Вправа “Саморозвиток та самоактуалізація” 

Мета: визначити бар’єри саморозвитку, основні шляхи самоактуалізації та 

шляхи професійного саморозвитку.  

Хід роботи: “розділіть аркуш паперу на три колонки. У першій напишіть 

бар’єри саморозвитку, зокрема професійні. У другій колонці напроти кожного 

визначеного бар’єру опишіть основні шляхи самоактуалізації, а у третій – 

шляхи професійного саморозвитку”. 

Обговорення інформації з учасниками: “Чи важко було виконати 

завдання?”, “Чи Ви звертали раніше увагу на виявлені зараз бар’єри 

саморозвитку?”, “Чи зможете реалізувати шляхи самоактуалізації та шляхи 

професійного саморозвитку?”, “Що необхідно для цього зробити?”. 
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Групова дискусія: “Що залежить від курсанта у процесі його 

професійного становлення? ”, “Що необхідно робити курсанту, щоб 

отримувати задоволення від професійного саморозвитку?”. 

Робота в підгрупах: учасники діляться на 3–4 підгрупи. Кожна з них 

протягом 10 хвилин виконує завдання, а саме: 1 підгрупа – “Основні правила 

для саморозвитку курсанта, як майбутнього поліцейського”; 2 підгрупа – 

“Основні принципи для саморозвитку курсанта, як майбутнього 

поліцейського”; 3 підгрупа – “Основні цінності курсанта”; 4 підгрупа – 

“Основні напрями саморозвитку курсанта”. Презентація підгрупами 

відпрацьованих завдань та їх обговорення. 

Вправа “Побажання по колу” 

Хід вправи: учасники тренінгу по черзі висловлюють один одному 

побажання щодо професійного саморозвитку [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Заняття 2. Ефективні способи взаємодії, робота в команді 

Мета: усвідомлення курсантами особливостей ефективної взаємодії 

для подальшого професійного зростання. 

Завдання:  

1. Визначення курсантами власного показника згуртованості у групі та 

їх ставлення до цього. 

2. Розуміння ними значущості роботи в команді. 

3. Формування в курсантів позитивного ставлення до ефективної 

взаємодії в команді та залучення власних ресурсів для професійного 

становлення. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Моя пара” 

Мета: визначити показник згуртованості групи. 



 153 

Хід вправи: усі учасники заняття мовчки очима знаходять собі пару. 

Ведучий дає для цього приблизно 30 с, а потім вимовляє: “Рука!” Кожен 

учасник повинен миттєво показати рукою на людину, яка складає з ним пару. 

Якщо виявиться, що кілька членів групи вказують на одну людину, а в інших 

немає пари чи хтось не може знайти собі партнера, вправа повторюється.  

Важливий не стільки сам результат, коли всі курсанти поєднуються в 

погоджені пари, скільки процес – реакція групи на “випадання” одного чи 

кількох учасників, яких ніхто не вибрав чи які нікого не вибрали, а також тих, 

кому здавалося, що вони домовилися з партнером про взаємний вибір, а той 

обрав когось іншого. 

Найвищий показник згуртованості групи – її миттєва реакція на 

вибування, виключення зі своїх рядів деяких членів і чутливість до 

виникаючого в учасників тренінгу відчуття відчуженості від групи. 

Метод незавершених речень (із подальшим обговоренням у тренінговій 

групі): “Ефективність взаємодії – це… Вона впливає на мене…”, “Робота в 

команді під час виконання завдання для мене…””. 

Групова дискусія: “Що таке ефективність взаємодії для курсанта під час 

навчання у спеціалізованому навчальному закладі?”, “Які наслідки можна 

мати від негативної взаємодії?”, “Чи впливає вона на результат роботи?”, “Чи 

може курсант сприяти ефективній роботі в команді?”. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Лабіринт” 

Мета: знайти вихід, шлях зі складних ситуацій, навчитися 

прислуховуватися до думки навколишніх. 

Хід вправи: на підлозі ведучий розкладає поле, що складається з 

невеликих квадратиків. Частина з них “заміновані” (порожні квадратики). 

Хрестиками на тій стороні, що лежить на підлозі, позначено не заміновану 

дорогу, яку мають знайти учасники. 

Задача групи: усім учасникам перебратися на протилежну сторону 

замінованого поля. 
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Умови гри: курсантам дається 5 хв для обговорення стратегії дій. Після 

цього їм забороняється розмовляти, не можна показувати на поле, позначати 

потрібні на ньому квадрати. Двічі підряд один учасник іти полем не може. 

Через один квадратик крокувати забороняється. Якщо хтось наступає на 

“замінований” квадрат, ведучий подає звуковий сигнал – плескає руками, 

тупотить ногами тощо. 

Примітка: якщо всій групі вдається перейти на іншу сторону за 10–15 хв, 

то можна дійти висновку про те, що група згуртована, може знаходити 

правильні стратегії виходу зі складних ситуацій. 

Вправа “Зміни” 

Хід роботи:  

– напишіть 2–3 аспекти, які Ви хотіли б змінити для ефективнішої 

роботи в команді (навчальній групі);  

– уявіть, що Ви їх втілили в життя та перерахуйте всі вигоди, що 

отримаєте Ви та команда завдяки змінам; 

– оцініть ступінь дискомфорту, пов’язаного зі змінами, для Вас та 

колективу; 

– підготуйте покроковий план дій для досягнення цих змін. 

Вправа “Рука” 

Хід вправи: усі учасники тренінгу на заготовленому аркуші паперу 

обводять свою руку та записують враження від заняття. Потім передають 

його по колу, де кожен дописує свою думку, поки аркуш не дійде до свого 

власника [155].  

Підбиття підсумків заняття. 

 

Заняття 3. Менеджмент (планування та розподіл робочого часу, 

професійний ріст) 

Мета: формування в курсантів навичок планування та розподілу часу. 

Завдання:  
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1. Усвідомлення курсантами значущості планування часу в житті та 

професійній діяльності.  

2. Розвиток навичок планування та розподілу часу. 

Структура заняття: 

Вступ 

Вправа “Вагончики” 

Хід вправи: учасники стають один за одним, кладуть руки на плечі свого 

партнера, закривають очі й намагаються рухатися по лінії руху ведучого, який 

водить вагончики зигзагами. 

Обговорення: обмін враженнями про “поїздку потягом”. 

Групова дискусія. Поміркуйте, як можна застосувати у своєму житті 

таке твердження: “Тримай час! Пильнуй його будь-яку годину, будь-яку 

хвилину. Без нагляду він вислизне, немов ящірка. Освітлюй кожну мить 

чесним, гідним звершенням! Дай йому вагу, значення, світло” (Томас Манн). 

Міні лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “План” 

Хід вправи: складіть план справ на наступний день з урахуванням того, 

що кожну годину потрібно змінювати заняття (необхідно зважати на добові 

чергування, участь в охороні громадського порядку, домашні завдання, 

роботу по дому й час для відпочинку). Поміркуйте: “Чи складно це робити?”, 

“Які труднощі були в його підготовці плану?”. 

Мозковий штурм: “Які переваги має планування діяльності для 

курсанта та яку користь він отримує від планової роботи?”. 

Вправа “Нудна справа” (з подальшим обговоренням у групі) 

Хід вправи: “Усім курсантам доводиться часто виконувати нудну 

монотонну роботу, що викликає нудьгу, негативне ставлення до неї, не 

приносить особливого задоволення від її виконання. Спробуємо цю роботу 

зробити цікавішою та підготуємо “Пам’ятку мудрих порад””. 

Індивідуальна робота. Кожен учасник тренінгу розділяє аркуш паперу 

на дві колонки. У першій записує власні “поглиначі часу”, а у другій – як він 
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з ними справляється або справлявся б. Отже, у процесі виконання роботи 

курсант описує, як сприймає, ідентифікує власні “поглиначі часу” та шукає 

шляхи їх профілактики [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Заняття 4. Розвиток комунікативних навичок 

Мета: розвиток в учасників тренінгу комунікативних навичок. 

Завдання:  

1. Сформувати уявлення про комунікацію та основні причини 

неефективної комунікації.  

2. Усвідомити сутність вербального й невербального спілкування. 

3. Навчити використовувати правила ефективної комунікації. 

4. Навчити визначати види та форми комунікації. 

Вступ 

Вправа “Спільна ознака” або “Ураган”  

Мета: підготувати учасників до роботи, створити доброзичливу 

атмосферу, хороший настрій. 

Хід роботи: учасники сидять у колі, в якому немає вільного стільця, а 

тренер – без місця. Ведучий виходить в центр кола і пропонує помінятися 

місцями всім, хто має визначену ознаку (форма, харчування у їдальні, зелені 

очі тощо). Якщо курсант має запропоновану ведучим ознаку, то він повинен 

помінятись своїм місцем з іншим або стати ведучим. Ведучий називає тільки 

ту ознаку, що притаманна групі. Учасник, що залишився без стільця під час 

гри, стає ведучим. Курсант, який тривалий час виконує роль ведучого, може 

сказати “ураган”, щоб усі учасники помінятися місцями [242]. 

Вправа “Очікування” 

Мета: усвідомлення учасниками тренінгу своїх цілей та очікувань.  

Хід роботи: присутні за бажанням відповідають на запитання: “Що 

потрібно, щоб це заняття принесло користь у подальшій діяльності?”. 
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Поради тренеру: всі ідеї записуються на ватмані і знаходяться на 

видному місці впродовж усього заняття, а в його кінці необхідно звернути 

увагу та обговорити очікування, наскільки вони виправдалися. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Зіпсований телефон” 

Мета: демонстрація помилок комунікативного процесу, сприяння 

усвідомленому сприйняттю учасниками тренінгу основних причин, що 

негативно впливають на процес спілкування. 

Хід роботи: курсанти сидять на відстані витягнутої руки один від 

одного. Першому учаснику дають “історію”. Він повинен монотонно, 

пошепки прочитати текст другому, той – третьому, третій – четвертому і т.д. 

Таким чином, історія передається від одного до другого оповідача всім 

членам групи. Потім, починаючи з останнього учасника, тренер розпитує, 

про що був текст “історії”. Після цього він зачитує її. 

Питання для обговорення: “Наскільки близька кінцева історія від 

оригіналу?”, “Що викликало спотворення інформації під час передачі від 

одного оповідача іншому?”,“Які блоки інформації були спотворені або 

зникли?”, “Що необхідно робити, щоб інформація передавалася точно?”, 

“Що може бути причиною невдалого та неефективного процесу 

комунікації?”. 

Поради тренеру: висловлювання записувати на ватмані; у кінці вправи 

підсумовувати й доповнювати перелік причин. 

Причинами неефективної комунікації можуть бути такі, як: 

1) стереотипи – спрощена думка щодо окремих осіб або ситуацій, 

унаслідок чого відбувається порушення об’єктивного аналізу та розуміння 

людей, ситуацій, проблем; 

2) упередженні уявлення – схильність відкидати все, що суперечить 

нашим поглядам, усе нове, незвичне. Ми віримо тому, чому бажаємо вірити. 

Ми рідко усвідомлюємо те, що тлумачення подій іншою людиною правильне, 

як і наше власне; 
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3) негативні взаємини між людьми. Якщо ставлення людини є 

ворожим, то її буде важко переконати у справедливості поглядів іншого. 

4) відсутність уваги та інтересу з боку співрозмовника. Інтерес 

виникає, коли людина усвідомлює значущість інформації для себе, 

наприклад, за її допомогою цієї інформації можливо отримати бажане або 

уникнути небажаного розвитку подій; 

5) нехтування фактами, тобто звички роботи висновки за відсутності 

достатньої кількості об’єктивних фактів; 

6) помилки у смисловій побудові висловлювань: помилковий вибір 

слів, складність повідомлення, слабка переконливість, алогічність тощо; 

7) невірний вибір стратегії й тактики спілкування. 

Обговорення у групі зворотний зв’язок: “Чи всіх влаштовують 

запропоновані варіанти? Обґрунтуйте їх”. 

Вправа-розминка “Дощ” 

Мета: активізувати учасників, налаштувати на подальшу роботу. 

Хід роботи: курсанти ходять по колу, виконуючи команди тренера: 

– покладіть руки на спину партнеру, який стоїть попереду вас; 

– повіяв вітер (усі роблять легкий масаж спини); 

– вітер посилюється (рухи стають інтенсивнішими); 

– пішов дрібний дощ (усі легенько стукають пальцями сусіда по спині); 

– пішов сильний дощ (сильно стукають); 

– пішов град (легенько стукають по спині кулаками); 

– знову пішов сильний дощ (сильно стукають пальцями сусіда по 

спині); 

– пішов дрібний дощ (легенько стукають); 

– повіяв сильний вітер (роблять інтенсивні рухи вздовж спини); 

– вітер стих (легкий масаж); 

– настала тиша (всі розходяться по своїх місцях). 
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Коментар для тренера: йому доцільно взяти участь у виконанні цієї 

вправи. Таким чином, він зможе наочно демонструвати, як саме необхідно її 

виконувати. 

Творче завдання (з подальшим обговоренням): складання “Збірки 

правил ефективної комунікації курсанта”. Завдання виконується у чотирьох 

групах: мислителі (готують правила), поети (оспівують), художники 

(ілюструють), слухачі (передають почуте й побачене). Після виконання 

завдання всі учасники обговорюють та узгоджують правила, діляться 

враженнями й почуттями [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

 

Модуль 4 Формувальний 

Заняття 1. “Психічне здоров’я курсанта” 

Мета: сформувти в курсантів достатній рівень знань про здоров’я та 

його складові, усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя. 

Завдання: 

1. Ознайомити учасників тренінгу з ознаками здорового способу життя.  

2. Визначити психологічні причини та негативний вплив шкідливих 

звичок на організм людини. 

3. Сформувати в курсантів мотивацію до здорового способу життя. 

Вступ 

Вправа-криголам “Фруктовий салат” Курсанти сідають у коло. Коли у 

нього входить тренер його стілець прибирається, коло замикається. Ведучий 

дає кожному одну з назв фруктів: банан, ківі, апельсин, манго. Такими 

чином, усі учасники умовно поділяються на чотири групи. Далі тренер 

називає фрукт, наприклад, апельсин, і всі члени цієї групи мають швидко 

помінятися місцями в колі. Він також прагне зайняти одне з тимчасово 

звільнених місць. Той учасник, який не зміг зайняти місце, стає новим 

ведучим у колі. Якщо ведучий гри довгий час не може зайняти місця, він 



 160 

може сказати: “Фруктовий салат”. Тоді курсанти кола міняються місцями 

незалежно від їх визначеності по групах.  

Метод незакінчених речень: “Індивідуальне здоров’я курсанта – це…”, 

“Я дбаю про своє здоров’я…”, “Стиль життя – це…”. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Колесо життя” 

Мета: допомогти учасникам тренінгу розібратися у власних життєвих 

поглядах і настановах, сформувати розуміння необхідності гармонійного 

розвитку всіх сфер життя. 

Курсантам пропонується зобразити власне життя у вигляді колеса. 

З’ясувати, що його рухає, що допомагає утримати рівновагу. Написати над 

кожною спицею сферу життя (здоров’я, родина, робота, відпочинок, 

достаток, друзі тощо). Кожна зі спиць утримує колесо життя в рівновазі. Й 

водночас вимагає нашої уваги. Якщо хоч одна з них надломиться, будуть 

ламатися та гнутися й інші, що призведе до втрати рівноваги. Нам варто 

розвивати своє життя рівномірно для того, щоб прожити його повноцінно, 

гармонійно. 

Мозковий штурм “Критерії психічного здоров’я курсанта” 

Мета: з’ясувати бачення членів групи щодо основних критеріїв здоров’я 

курсанта та його складових. До фліпчарту викликається один з учасників 

тренінгу, який буде записувати думки, висловлені іншими. Далі йде 

обговорення у групі: “Обгрунтуйте висловлювання, запропоновані Вами”. 

Робота в підгрупах: учасники діляться на 3–4 підгрупи, кожна з яких 

протягом 10 хвилин виконує завдання. 1 підгрупа – “Скажемо “НІ” – 

хворобам “виснаження”; 2 підгрупа – “Пам’ятка “Шлях до здорового с 

пособу життя”; 3 підгрупа – “Ведення здорового способу життя – запорука 

здоров’я”; 4 підгрупа – “Пам’ятка курсанту”.  

Презентація підгрупами відпрацьованих завдань. 

Притча “Все залежить від тебе” (Додаток Л.1) [242] 

Вправа “Мої кроки до здоров’я” 
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“Щоб прийняти в житті правильне рішення, потрібно спочатку 

продумати всі “за” та “проти”, завдання й цілі, що стоять перед кожним, 

вирішити, що важливіше, і лише потім зробити вибір. Зважаючи на те, що Ви 

сьогодні почули і про що дізналися, пропоную розробити власний шлях до 

збереження здоров’я. Зараз Ви отримаєте вирізані з паперу сліди (відбитки 

ноги). Напишіть на них перші кроки, які зробите для поліпшення свого 

здроров’я. Так Ви станете на шлях здорового способу життя й підвищення 

рівня власного здоров’я” [242; 155]. 

 

Заняття 2. Стрес: причини, вияви та профілактика 

Мета: формування в курсантів навичок оцінки та подолання стресових 

ситуацій.  

Завдання:  

1. Оволодіння учасниками тренінгу знаннями про стрес. 

2. Інформування курсантів про можливі шляхи попередження та стратегії 

поведінки у стресових ситуаціях. 

3. Розвиток навичок, що сприяють ефективному вирішенню проблемних і 

стресових ситуацій. 

Вступ 

Вправа “Ось я тут на траві...” 

Хід роботи: усі учасники сідають в коло на свої місця, додатково 

ставиться один вільний стілець. Той курсант, від якого він стоїть зліва, 

пересідаючи на нього, говорить: “Ось я тут...”. Наступний учасник, займаючи 

стілець, що звільнився, продовжує: “…сиджу на траві...”. І третій курсант, 

пересідаючи, закінчує словами: “…зі своїм другом Сергієм”, тобто називає 

ім’я будь-кого з кола. Той, чиє ім’я було назване, переміщується на вільний 

стілець. Учасник, біля якого зліва звільнився стілець, продовжує гру. 

Динаміка руху в колі постійно зростає. 

Обговорення очікувань курсантів від тренінгу: “Що хотіли б отримати від 

заняття?”, “Які цілі найважливіші для Вас?”. Побажання на майбутнє. 
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Психологічний практикум: визначити стресогенні життєві події у 

курсантів за методикою “Визначення стресостійкості та соціальної адаптації 

Холмса і Раге”. 

Мета: визначити рівень стресостійкості у курсантів. 

Мозковий штурм “Що таке стрес?” 

Мета: сприяти актуалізації наявних знань із предмета обговорення.  

Хід роботи: курсанти на фліпчарті чи дошці записують слово “стрес”. 

Сидячи в колі, усі учасники по черзі висловлюють свої думки, асоціації щодо 

цього поняття. 

Порада для тренера: ця вправа проводиться перед міні-лекцією, що 

надає можливість курсантам зорієнтуватися в семантичному полі значень 

поняття, побудувати єдиний смисловий простір. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Робота в підгрупах. учасники діляться на 3–4 підгрупи, кожна з яких 

протягом 10 хвилин оцінює або робить поетапний аналіз стресової ситуації. 1 

та 2 підгрупи – “Поетапне вирішення стресової ситуації (проблеми)”. 3 та 

4 підгрупи – “Оцінка та розбір ситуації за допомогою моделі: “Зупинись і 

подумай”.  

Презентація підгрупами відпрацьованих ситуацій. Один з учасників від 

кожної підгрупи по черзі робить оцінку або розбір стресової ситуації. 

Мозковий штурм (із подальшим обговоренням у групі) “Способи виходу 

зі стресових ситуацій” 

Під час групової дискусії визначаються способи виходу зі стресових 

ситуацій. На фліпчарті чи дошці тренер записує думки учасників. 

Рефлексія 

Хід роботи: учасники сидять у колі. Тренер підводить підсумки, 

перераховуючи нові поняття та отримані навички. Кожен учасник за часовою 

стрілкою ділиться своїми враженнями, емоціями, висловлює побажання [155]. 
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Заняття 3. Розвиток навичок саморегуляції 

Мета: формування в курсантів навичок саморегуляції власного 

психічного стану. 

Завдання: 

1. Отримання знань про саморегуляцію власного психічного стану. 

2. Оволодіння навичками розпізнавати, усвідомлювати, управляти 

власним емоційним станом. 

3. Формування навичок психічної саморегуляції. 

Вступ 

Вправа “Листки дерева” (з подальшим груповим обговоренням) 

Мета: надати можливість визначити свої очікування. 

Хід вправи: курсантам роздаються невеликі стікери й пропонується 

написати на них, чого саме вони очікують від заняття. Потім по черзі вони 

промовляють їх і прикріплюють на плакаті із зображенням великого дерева. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Обговорення у групі: “Назвіть якомога більше способів саморегуляції, 

які Ви використовуєте?” 

Мозковий штурм: “Чому є ефективним використання методів 

саморегуляції?” 

Активізуюча вправа “Напружся, щоб розслабитися”. 

Інструкція: часом ми перебуваємо в напруженому стані, від якого не 

знаємо як позбавитися. У м’язах виникають так звані м’язові зажими (як 

після фізичної роботи). Один із простих та ефективних засобів розслаблення 

м’язів – мимовільне напруження, а потім відразу ж розслаблення. Його 

необхідно повторити кілька разів доки не відчуєте результат. 

Хід роботи: 

1. Зігнути пальці в кулаки й утримувати максимально напруженими. 

2. Зігнути руки перед собою, затиснути кулаки та максимально 

напружити біцепс. 
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3. Зігнути руки перед грудьми, розвести лікті у сторони й максимально 

назад, зафіксувавши та напруживши м’язи плечового поясу й спини. 

4. Ноги поставити на ширині плеч, напружити їх м’язи та м’язи спини. 

Вправу можна виконувати в різних вихідних положеннях, проте існує 

загальне правило: утримати максимальне напруження протягом 15–20 с 

(рахувати про себе), а потім максимально розслабити ту групу м’язів, які 

були напружені. 

Робота в підгрупах. Учасники діляться на підгрупи, кожна з яких 

протягом 10 хв обговорює запропоновані прийоми й готує їх для 

представлення. 1 підгрупа – “Прийоми саморегуляції, що відволікають 

увагу”. 2 підгрупа – “Прийоми саморегуляції, що позбавляють від емоційної 

напруги”. 3 підгрупа – “Прийоми вольової саморегуляції ”. 4 підгрупа – 

“Прийоми саморегуляції, що впливають на фізичний стан”. Презентація 

підгрупами відпрацьованих завдань.  

Вправа “Гейзер”  

Мета: вивільнення негативної психічної енергії.  

Хід вправи: сядьте зручно (у позу кучера). Руки покладіть на коліна 

долонями догори або опустіть уздовж тіла. Закрийте очі, пригадайте приємні 

ситуації зі свого життя. Дихайте спокійно, рівномірно... Зробіть вдих, 

затримайте повітря в легенях і повільно його видихайте через усе тіло: руки, 

ноги... Налаштуйте організм на повне розслаблення. Уявіть себе біля 

гарячого джерела – гейзера. Спостерігайте, як час від часу відбувається 

чергове виверження. З центру гейзера з гучним шипінням і свистом 

виривається великий стовп пари, наче хтось відкрив клапан гігантського 

парового ковша. Так земля “випускає пар”. Звільніться від нагромадженого 

напруження, щоб зберегти своє здоров’я. А тепер уявіть себе гейзером, 

відкрийте у верхній частині голови захисний клапан. Уявіть, як із вашого тіла 

виходить емоційна пара й спадає напруження. Зробіть глибокий вдих, 

сконцентруйте емоційне напруження в легенях і видихом виштовхніть його 
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через відкритий клапан. Відчуйте полегшення й очищення. Повторюйте цю 

процедуру, поки не відчуєте повне розслаблення і спокій [247]. 

Підбиття підсумків заняття. Вправа “Справдження очікувань” 

Мета: отримати від кожного учасника інформацію про враження від 

проведеного тренінгу. 

Хід роботи: тренер “Перед Вами на столі лежать аркуші паперу у 

вигляді плодів жовтого та червоного кольору. Вони знадобляться нам для 

підведення підсумків заняття. На аркушах червоного кольору запишіть 

позитивні враження від тренінгу, а на аркушах жовтого кольору – побажання 

щодо поліпшення нашої роботи або те, що сьогодні Вам не сподобалось і 

чому. Не обов’язково брати і червоний, і жовтий аркуші. Ви можете 

використати (за бажання) тільки один колір. Після того, як опишете власні 

враження, підійдіть, будь ласка, до малюнка “дерево” й наклейте свої 

“плоди” біля свого листка” [155]. 

 

Заняття 4. Самодопомога та взаємодопомога 

Мета: розвиток навичок самодопомоги та взаємодопомоги. 

Завдання: 

1. Отримання знань щодо самодопомоги та взаємодопомоги. 

2. Усвідомлення курсантами особливостей здійснення самодопомоги. 

3. Формування навичок самодопомоги та взаємодопомоги у стресових 

ситуаціях. 

Вступ  

Вправа: “Спина до спини”. 

Мета: сприяти підвищенню ефективності у груповій взаємодії. 

Хід роботи: група розбивається на пари. Учасники тандему стають один 

до одного спиною так, щоб їх спини щільно торкалися. Потім один із 

партнерів по черзі робить певні рухи спиною, а другий намагається 

повторити їх якнайточніше. Можна поступово пришвидшувати темп.  
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Мозковий штурм “Що таке самодопомога і взаємодопомога в 

стресових ситуаціях?” 

Мета: сприяти актуалізації наявних знань із предмета обговорення. 

Хід роботи: на фліпчарті чи дошці записують слова “самодопомога” та 

“взаємодопомога”. Сидячи в колі всі учасники по черзі висловлюють свої 

думки, асоціації щодо цих понять. 

Порада для тренера: ця вправа проводиться перед міні-лекцією, дає 

можливість курсантам зорієнтуватися в семантичному полі значень понять, 

побудувати єдиний смисловий простір. 

Міні-лекція (Додаток Л.1) 

Вправа “Дихання за відліком 7–11” 

Мета: навчити курсантів знімати сильне фізичне та психічне напруження 

під час гострої стресової ситуації. 

Хід роботи: дихайте дуже повільно та глибоко, так, щоб увесь цикл 

дихання займав близько 20 с. Можливо на початку ви відчуєте труднощі. Але 

не треба напружуватися. Рахуйте до 7 при вдиху й до 11 при видиху. 

Необхідність довгого розтягування дихання вимагає повної концентрації 

уваги. 

Робота в підгрупах. Учасники діляться на 3–4 підгрупи, кожна з яких 

протягом 10 хвилин оцінює або робить поетапний аналіз стресової ситуації. 

1 підгрупа –“Самодопомога при порушенні концентрації уваги”. 2 підгрупа – 

“Пам’ятка “Самонавіювання при почутті гніву”. 3 підгрупа – “Оцінка та 

розбір ситуації за допомогою моделі: “Запитання самому собі” (Додаток Л.2). 

4 підгрупа – “Пам’ятка “Протистресова “переробка” дня. 

Презентація підгрупами відпрацьованих завдань: один представник від 

кожної підгрупи по черзі оцінює або проводить розбір стресової ситуації. 

Вправа “Антистресова релаксація” 

Рефлексія  

Вправа “Позитивне самосприйняття” 
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Поміркуйте про себе, свої позитивні якості й про те, що Ви повинні 

подобатися самому собі. Скажіть у голос або подумайте про себе: “Я 

турбуюся про себе, моє благополуччя дуже важливе для мене. Я хочу 

підтримати себе та владнати все у своєму житті найкращим чином. Я хочу 

для себе доброго й щасливого життя. Я завжди на власному боці, я сильна, 

витривала и надзвичайно здібна людина”. Чіткі, позитивні афірмації дають 

змогу протистояти самокритичності та підкріплюють віру в себе і власні 

можливості. 

Складіть список Ваших безумовно цінних, позитивних якостей, 

наприклад: “Я піклуюсь про сім’ю”, “Я – хороший друг”, “Я допомагаю 

людям”, “Я цілеспрямований”, “Я визнаю власні помилки”, “Я намагаюсь 

жити за законами совісті і прагну бути добрим до людей”, “Я намагаюсь 

поводитись інтелігентно” тощо. 

Напишіть цей список на аркуші й завжди носіть його із собою. Коли Ви 

відчуєте себе пригніченим, дістаньте його та зосередьте увагу на своїх 

сильних сторонах. Наведіть приклади власної позитивної поведінки. Усе це 

значно посилить Вашу впевненість у собі та самооцінку [155]. 

Підбиття підсумків заняття. 

Під час проведення психодіагностичного дослідження, тренінгових 

занять, зберігання інформації здійснювалося відповідно до чинного 

законодавства України, нормативних документів, що регламентують 

діяльність служби психологічного забезпечення системи МВС України та 

Етичного кодексу психолога [111; 119; 121]. 

Після закінчення тренінгових занять нами було проведено аналітичний 

етап дослідження. Формувальний етап експерименту побудований та 

проведений шляхом попереднього й підсумкового психодіагностичного 

тестування, де враховано силу експериментального впливу на курсантів. Під 

час повторного етапу дослідження майбутніх офіцерів нами передбачався 

очікуваний результат – попередження та зменшення виявів синдрому 
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“емоційного вигорання” в курсантів, їх готовність до змін і власного 

саморозвитку.  

Передбачуваний результат: зміна значущих показників СЕВ, рівня 

професйної дезадаптації, життєстійкості; формування готовності до змін та 

саморозвитку, зокрема професійного, ефективної взаємодії; оволодіння 

навичками саморегуляції негативних психоемоційних станів, самодопомоги 

та взаємодопомоги; прийомами тайм-менеджменту й копінг-стратегіями 

поведінки. 

Таким чином, розроблена комплексна тренінгова програма 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 

сприяла зниженню виявів СЕВ, розумінню й переосмисленню майбутніми 

офіцерами специфіки професійної діяльності, готовності до змін, 

підвищенню мотивації до виконання завдань, поліпшенню комунікації, 

підвищенню життєстійкості та саморегуляції поведінки, виробленню 

конструктивних копінг-стратегії поведінки. 

 

3.5. Оцінка результативності комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів” 

 

Для перевірки результативності комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 

проведено контрольний етап експерименту серед курсантів Національної 

академії внутрішніх справ. Усі досліджувані були продіагностовані за 

допомогою попередньо відібраної батареї методик. Під час повторного 

психодіагностичного обстеження курсантів з’ясували, наскільки тренінгова 

програма дала змогу зменшити вияв симптоматики синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів, сприяла переосмисленню ними особливостей 

майбутньої професійної діяльності, саморозвитку й самовдосконаленню, 

підвищенню рівня стресостійкості та поліпшенню комунікативних навичок. 
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Основними критеріями, що сприяли результативності тренінгової 

програми, були такі: а) розуміння негативного впливу СЕВ на особистість 

курсанта та його освітню і службову діяльність; б) розширення власного 

мотиваційного потенціалу; в) прагнення курсантів до змін; г) формування 

позитивного самосприйняття та бачення альтернатив; д) розвиток навичок 

саморегуляції; ж) розуміння ролі ціннісно-смислової сфери. Висновки щодо 

дієвості та результативності запропонованої тренінгової програми зроблені 

на підставі порівняльного аналізу результатів у контрольній та 

експериментальній групах. 

Під час проходження тренінгу в досліджуваних спостерігалися 

позитивні особистісні зрушення, а саме: розуміння негативного впливу 

службових чинників і синдрому “емоційного вигорання” на особистість 

курсанта; усвідомлення необхідності готовності до змін; розуміння того, що 

більшість психологічних бар’єрів залежить від впливу соціального 

середовища й індивідуальних особливостей особистості; сприйняття 

значущості життєвих та професійних цінностей, мотивації в житті. Ці 

зрушення сприяли активізації курсантів у напрямі саморозвитку, 

самовдосконалення, прагнення до професійного зростання, поліпшення 

власного здоров’я, розвитку навичок само та взаємодопомоги, саморегуляції 

психічних станів.  

Відповідно до завдань контрольного етапу експерименту порівняння 

середніх значень показників контрольної та експериментальної груп 

проводилося за допомогою методів описової статистики (t-критерій 

Стьюдента). Воно показало статистично значущі зміни досліджуваних 

показників у експериментальній групі, порівнюючи з показниками 

контрольної групи. 

Порівнюючи результати отриманих досліджень в експериментальній і 

контрольній групах виявлено, що статистичних значущих змін зазнали 

25 показників (табл. 3.14). Найбільшу позитивну динаміку відмічено за 

показниками професійної дезадаптації, життєстійкості, копінг-статегій. 
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Менше змін зазнали індивідуально-характерологічні властивості, сталі 

функціональні стани. 

Таблиця 3.14 

Статистично значущі відмінності показників контрольної та 

експериментальної груп 

№  

з/п Показники 
КГ (n=40) ЕГ (n=40) 

t p t p 

1 
Неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 
–1,95 0,05 2,25 0,03 

2 Емоційно-моральна дезорієнтація –1,43 – 1,95 0,05 

3 Редукція професійних обов’язків –1,55 – 2,03 0,04 

4 Резистенція –2,72 0,01 4,01 0,000 

5 Емоційний відстороненість –1,85 – 2,21 0,03 

6 Виснаження –2,33 0,02 2,45 0,02 

7 Агравація –1,43 – 2,21 0,03 

8 Агресивність –1,55 – 2,09 0,04 

9 Тривожність –1,85 – 2,25 0,03 

10 Лабільність 1,36 – –2,08 0,04 

11 Емоційні зрушення –1,22 – 2,13 0,04 

12 Погіршення самопочуття –1,32 – 2,11 0,04 

13 Соматовегетативні порушення –1,38 – 2,15 0,04 

14 
Порушення циклу“сон –

бадьорість” 
–1,30 – 2,11 0,04 

15 Професійна дезадаптація –2,02 0,05 2,91 0,006 

16 Включеність –1,86 – 2,34 0,03 

17 Контроль 1,32 – –2,57 0,01 

18 Життєстійкість  –0,35 – 2,19 0,03 

19 Індекс перенасичення –1,94 – 2,40 0,02 

20 Асертивні дії 1,22 – –2,15 0,03 

21 Вступ у соц. контакт 1,19 – –2,02 0,05 

22 Уникання –1,47 – 2,11 0,04 

23 Маніпулятивні дії –1,31 – 1,96 0,05 

24 Асоціальні дії –1,23 – 2,02 0,05 

25 Агресивні дії –1,37 – 1,98 0,05 
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Аналіз даних, дав змогу зазначити, що в контрольній групі, через 

відсутність роботи з нею, спостерігаються негативна динаміка за низкою 

показників. Це накладає відбиток як на особистість курсанта, так і на його 

освітню та службову діяльність. 

У досліджуваних курсантів експериментальної групи спостерігається 

значуще зниження синдрому вигорання СЕВ (t = 3,72, р = 0,001), в основному 

шляхом: 

1) зниження показників: неадекватного емоційного реагування (t = 2,25, 

р = 0,03), емоційно-моральної дезорієнтації (t = 1,95, р = 0,05), редукції 

професійних обов’язків (t = 2,03, р = 0,04), резистенції (t = 4,01, р = 0,000), 

емоційної відстороненості (t = 2,21, р = 0,03), виснаження (t = 2,45, р = 0,02), 

агравації (t = 2,21, р = 0,03), агресивності (t = 2,09, р = 0,04), тривожності 

(t = 2,25, р = 0,03), емоційних зрушень (t = 2,13, р = 0,04), погіршення 

самопочуття (t = 2,11, р = 0,04), соматовегетативних порушень (t = 2,15, 

р = 0,04), порушення циклу “сон – бадьорість” (t = 2,11, р = 0,04), професійної 

дезадаптації (t = 2,91, р = 0,006), включеності (t = 2,34, р = 0,03), індексу 

перенасичення (t = 2,40, р = 0,02), уникання (t = 2,11, р = 0,04), 

маніпулятивних (t = 1,96, р = 0,05), асоціальних (t = 2,02, р = 0,05), 

агресивних дій (t = 1,98, р = 0,05);  

2) підвищення показників: лабільності (t = –2,08, р = 0,04), 

життєстійкості (t = –2,19, р = 0,03), контролю (t = –2,57, р = 0,01), асертивних 

дій (t = –2,15, р = 0,04), вступу у соціальний контакт (t = –2,02, р = 0,05). 

Результати дослідження (табл. 3.15) проведені на початку та в кінці 

експерименту серед осіб, які брали участь у тренінгу вказують на те, що 

значущих змін зазнали показники фаз синдрому “емоційного вигорання”: 

резистенція (t = 4,10, р = 0,000); виснаження (t = 2,45, р = 0,01). 

 

 

 

 



 172 

Таблиця 3.15 

Показники фаз синдрому “емоційного вигорання” у контрольній 

та експериментальній групах 

№ 

з/п 
Групи 

Показники 

Напруження Резистенція Виснаження 

1 КГ (n=40) –1,13 –2,72** –2,32* 

2 ЕГ (n=40) 1,84 4,10** 2,45** 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Оцінка динаміки вияву СЕВ у курсантів експериментальної групи 

свідчить про наявні позитивні зміни за всіма показниками. Суттєвих 

значущих змін зазнали такі показники симптоматики вигорання, як: 

неадекватне емоційне реагування (t = 2,25, р = 0,03), емоційна 

відстороненість (t = 2,21, р = 0,03), редукція професійних обов’язків (t = 2,03, 

р = 0,04), емоційно-моральна дезорієнтація (t = 1,95, р = 0,05) (табл. 3.16). 

Такі зміни вказують на переосмислення курсантами важливої ролі емоцій у 

своєму житті, зменшення їх обмеженого або негативного вияву в ході 

освітньої та службової діяльності, а також сприяють усвідомленню та 

підсиленню моральності майбутніх офіцерів. 

Таблиця 3.16 

Показники симптомів синдрому “емоційного вигорання” у контрольній 

та експериментальній групах 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експери-

менту 

Контр. етап 

експери-

менту 

t 

Конст. етап 

експери-

менту 

Контр. етап 

експери-

менту 

t 

Переживання 

психотравмую-

чих обставин 

1,92 2,91 2,43 3,25 –0,86 9,37 6,14 8,30 5,04 0,85 

Невдоволення 

собою 
2,30 3,58 2,42 3,25 –0,84 8,62 6,42 8,30 5,04 1,05 

Загнаність у 

глухий кут 
1,75 3,73 1,82 3,62 –0,68 6,60 7,39 6,40 6,34 0,94 
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Продовження таблиці 3.16 

Тривога 

і депресія 
1,45 2,12 1,52 1,92 –0,68 6,00 5,82 5,70 4,58 0,99 

Неадекватне 

вибіркове 

емоційне 

реагування 

7,62 5,86 7,87 6,03 –1,95* 17,00 6,33 16,27 4,65 2,25* 

Емоційно-

моральна 

дезорієнтація 

6,67 4,32 6,82 4,27 –1,43 12,42 6,03 11,87 4,35 1,95* 

Розширення 

сфери економії 

емоцій 

3,47 3,99 3,55 3,97 –0,92 9,92 7,78 9,47 5,86 1,05 

Редукція 

професійних 

обов’язків 
6,62 4,85 6,80 4,94 –1,55 14,35 7,27 13,77 5,73 2,03* 

Емоційний 

дефіцит 
5,42 6,07 5,62 6,03 –1,31 11,85 5,78 11,42 4,56 1,35 

Емоційна 

відстороненість 
6,12 4,09 5,35 4,31 –1,85 12,52 5,05 11,90 4,08 2,21* 

Особистісна 

відстороненість 
0,67 1,77 0,72 1,61 –0,63 5,92 6,49 5,75 5,53 0,88 

Психосоматичні 

та психовегета- 

тивні порушення 

0,57 1,41 0,60 1,41 –0,57 3,65 4,28 3,52 3,56 0,84 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Проаналізувавши зміни в динаміці вираженості синдрому “емоційного 

вигорання”, можемо зробити висновок: у досліджуваних експериментальної 

групи наявне зниження відчуття внутрішньої напруженості, підвищується 

опір стресовим чинникам, енергетичний та емоційний тонус, 

конструктивність поведінкових дій, особистісна ресурсність курсанта. 

Таким чином, підсумовуючи результати оцінювання синдрому 

емоційного “емоційного вигорання” у курсантів за показниками 

напруження, резистенції та виснаження, можемо зазначити, що у 

досліджуваних осіб експериментальної групи, на відміну від контрольної, 

відбулися помітні зміни в сторону зменшення виявів синдрому емоційного 

вигорання за низкою показників. 
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У досліджуваних, які брали участь у тренінгу, відбулися певні зміни 

індивідуально-типологічних властивостей особистості. Як бачимо з 

наведених даних у табл. 3.17, в експериментальній групі, порівнюючи з 

контрольною, значущих змін зазнали показники тривожності, агравації, 

лабільності, агресії. Зниження показника тривожності (t = 2,25, р = 0,03), 

свідчить про зменшення помисливості та збільшення прагнення до взаємодії 

з довколишніми. Показник агравації (t = 2,21, р = 0,03) вбачається у 

переосмисленні курсантами різних життєвих аспектів, зменшенні акценту на 

негативних сторонах характеру чи підсиленні наявних проблем. Зміни за 

показником лабільності (t = –2,08, р = 0,04) свідчать про тенденцію до 

емоційного залучення, зниження мотиваційної несталості та мінливості 

настрою. Динаміка за показником агресивності (t = 2,09, р = 0,04) 

виражається у зниженні стрімкої тенденції до самоствердження. 

Таблиця 3.17 

Показники характерологічних особливостей у контрольній та 

експериментальній групах 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експери-

менту 

Контр. етап 

експери-

менту 
t 

Конст. етап 

експери-

менту 

Контр. етап 

експери-

менту 
t 

Агравація 0,40 0,74 0,50 0,84 –1,43 0,90 0,98 0,55 0,67 2,21* 

Екстраверсія 6,57 2,04 6,70 2,19 –1,15 7,00 1,79 6,77 1,32 1,17 

Спонтанність 5,37 1,89 5,32 1,84 1,00 6,07 1,95 6,22 1,80 –0,83 

Агресивність 3,55 1,44 3,72 1,43 –1,55 5,27 1,55 4,72 1,26 2,09* 

Ригідність 5,27 1,67 5,45 1,70 –1,09 5,80 1,36 5,55 1,06 1,04 

Інтраверсія 2,27 1,72 2,47 1,46 –1,16 2,77 1,65 2,45 0,87 1,51 

Сензитивність 4,52 1,43 4,35 1,45 1,13 4,03 1,73 4,3 1,45 –1,08 

Тривожність 2,80 1,45 3,02 1,62 –1,85 3,67 1,28 3,30 1,18 2,25* 

Лабільність 
5,67 1,35 5,50 1,21 1,36 5,32 1,34 5,72 1,24 –2,08* 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 



 175 

Отже, незважаючи на те, що індивідуальні властивості особистості є 

відносно сталими утвореннями, але водночас відбулися певні позитивні 

зміни в напряму її гармонізації. 

Наступним етапом стало оцінювання динаміки показників професійної 

дезадаптації (табл. 3.18). Аналіз даних показав динаміку змін у досліджуваних 

експериментальної групи, за всіма показниками професійної дезадаптації. У 

курсантів спостерігаються зміни зі значним зменшенням негативних виявів за 

такими показниками, як: погіршення самопочуття (t=3,36, р=0,003), 

соматовегетативні порушення (t = 2,06, р = 0,05), порушення циклу “сон-

бадьорість” (t = 2,15, р = 0,03), емоційні зрушення (t = 2,13, р = 0,03), та 

загальним вираженням професійної дезадаптації (t = 2,91, р = 0,001). Дещо 

нижчу динаміку відмічено за всіма іншими показниками, а також за 

складовими погіршення самопочуття. Такі зміни дають підстави констатувати, 

що зниження професійної дезадаптації сприяє зниженню виявів синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів.  

Таблиця 3.18 

Показники професійної дезадаптації в контрольній 

та експериментальній групах 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Емоційні 

зрушення 
1,35 1,54 1,47 1,50 –1,22 3,20 2,95 2,64 1,81 2,13* 

Особливості 

віддалених 

психічних 

процесів 

0,73 0,96 0,75 0,86 –0,37 1,95 1,76 1,82 1,43 1,40 

Зниження 

загальної 

активності 
1,15 1,18 1,20 1,22 –0,70 2,89 2,30 2,71 1,81 1,48 

Відчуття втоми 0,62 0,86 0,73 0,81 –0,94 2,79 2,40 2,66 2,19 1,71 
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Продовження таблиці 3.18 

Погіршення 

самопочуття 
3,85 3,10 4,17 3,19 –1,32 10,88 8,28 9,84 5,98 2,06* 

Соматовегета-

тивні 

порушення 
1,45 2,06 1,67 2,08 –1,39 4,79 5,75 4,48 5,26 2,15* 

Порушення 

циклу “сон-

бадьорість” 
3,17 1,67 3,30 1,69 –1,30 6,25 2,42 5,87 1,97 2,11* 

Особливості 

соціальної 

взаємодії 
1,57 1,51 1,70 1,53 –1,22 3,71 2,79 3,48 2,32 1,85 

Зниження 

мотивації до 

діяльності 
2,02 1,45 2,10 1,35 –1,00 3,25 2,19 3,02 1,92 1,72 

Професійна 

дезадаптація 
12,07 6,63 13,02 6,18 –2,02* 23,15 13,08 21,17 10,93 2,91** 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

На наступному етапі нами було проаналізовано зміни показників 

життєстійкості курсантів (табл. 3.19). Як бачимо з наведених результатів, що 

всі показники зазнали змін у досліджуваній експериментальній групі. 

Таблиця 3.19 

Показники життєстійкості у контрольній та експериментальній групах 
 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експеримент

у 
t 

Життєстійкість  109,55 12,80 109,37 12,37 –1,10 93,20 18,57 91,12 17,16 –2,18* 

Включеність 47,85 5,14 48,15 5,32 –1,67 41,22 9,67 39,22 9,31 2,34* 

Контроль 40,50 5,90 39,87 5,45 1,41 34,95 6,44 35,40 6,05 –2,56** 

“Прийняття 

ризику” 
21,20 3,46 21,35 3,69 –1,22 16,82 5,26 16,57 4,73 1,46 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

Значущі зміни за показником контролю (t=–2,56, р=0,01) свідчать про 

те, що курсанти здатні обирати власний шлях, бути самостійними, 
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намагатися впливати на ситуації та знаходити необхідні копінг-стратегії у 

складних життєвих обставинах. Зміни в учасників тренінгу наявні за 

показником включеності (t = 2,34, р = 0,02), який вказує на “вирівнювання” 

та збалансування активності, формування здорового менеджменту в підході 

до виконання справ та його наповнення екзестенціальністю, а також 

можливістю отримувати задоволення від процесу виконуваної роботи. Менш 

значущими є зміни за показником прийняття ризику (t = 1,46), що вказує на 

переосмислення певних життєвих і професійних аспектів, яке сприяло 

розвитку курсантів через готовність до дій, самовдосконалення, набуття 

досвіду. 

Таким чином упроваджена тренінгова програма сприяла розвитку й 

удосконаленню показників життєстійкості, що допомогло майбутнім 

офіцерам віднайти в собі мужність для переосмислення власних стереотипів 

та обмежень, і стала для них поштовхом до саморозвитку й 

самовдосконалення. Зазначимо, що об’єктивні умови освітньої і професійної 

діяльності курсанта не підлягають коректуванню. Тому у процесі проведення 

тренінгу акцентуємо на актуалізації резервних можливостей майбутніх 

офіцерів. 

Проаналізувавши динаміку в системі сталих функціональних станів 

(табл. 3.20) констатуємо наявні незначні зміни показника працездатності, а 

саме індексу перенасичення (t = –2,40, р = 0,02), який вказує на те, що для 

досліджуваних експериментальної групи після тренінгу заданий стереотип 

“виконання” піддався корекції через готовність до змін, розуміння й 

переосмислення особливостей виконуваної діяльності, а процес адаптації до 

ситуацій службової діяльності представлявся зрозумілішим, чіткішим і 

структурованим. 

Водночас потрібно акцентувати увагу на тому, що стрес, монотонія, 

перенасичення є постійно діючими й незмінними в курсантському 

середовищі. Показники функціональних станів особистості є надто сталими 
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утвореннями та потребують більшого психопрофілактичного впливу на 

курсанта. 

Таблиця 3.20 

Показники сталих функціональних станів у контрольній 

та експериментальній групах 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Індекс втоми 14,87 3,75 15,05 3,78 –1,63 18,52 4,16 17,72 2,68 1,81 

Індекс 

монотонії 
15,50 2,68 15,72 3,08 –1,65 19,20 3,25 18,87 2,99 1,92 

Індекс 

перенасичення 
15,20 2,90 15,42 3,13 –1,94 19,97 5,82 18,87 4,16 2,40* 

Індекс стресу 15,15 3,62 16,30 2,68 –1,62 18,90 2,38 18,50 1,89 1,53 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Наступний етап передбачав оцінювання динаміки показників копінг-

стратегій поведінки курсантів (табл. 3.21). За результатами тренінгової 

програми психологічної профілактики в досліджуваних осіб змін зазнали 

показники асертивності дій (t = –2,15, р = 0,03) та вступу в соціальний 

контакт (t = –2,22, р = 0,03). Їхнє зростання є свідченням збагачення 

внутрішнього особистісного ресурсу, розширення власних можливостей 

курсанта для побудови майбутньої кар’єри. 

Таблиця 3.21 

Показники копінг-стратегій у контрольній та експериментальній групах 

Показники 

КГ( Х   σ) (n=40) ЕГ ( Х   σ) (n=40) 

Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 

t 

 
Конст. етап 

експерименту 

Контр. етап 

експерименту 
t 

Асертивні дії 21,80 3,97 21,47 3,35 1,22 20,85 4,85 21,25 4,10 –2,15* 
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Продовження таблиці 3.21 

Вступ у  

соціальний 

контакт 
24,15 2,98 23,80 2,22 1,19 24,10 4,83 25,13 2,98 –2,02* 

Пошук 

соціальної 

 підтримки 
22,22 3,79 21,90 3,13 1,13 21,73 4,77 22,30 3,63 –1,83 

Обережність 20,43 3,57 20,77 3,25 –1,19 21,73 4,47 21,18 3,52 1,82 

Імпульсивні дії 14,30 4,68 14,35 4,85 –0,50 16,60 4,68 16,40 4,07 0,95 

Уникання 12,87 5,44 13,38 ,96 –1,47 16,65 5,60 15,40 3,62 2,11* 

Маніпулятивні 

дії 
18,47 4,56 18,67 5,13 –1,31 22,55 5,03 21,62 3,84 1,96 

Асоціальні дії 14,92 5,13 15,37 5,05 –1,24 19,90 5,70 19,25 5,01 2,03* 

Агресивні дії 12,20 5,21 12,45 4,93 –1,38 16,55 5,96 15,65 4,46 1,98* 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 

 

Динаміка значень за показником “уникання” (t = 2,11, р = 0,04) в 

учасників тренінгу свідчить про переосмислення ними власного ставлення до 

життєвих ситуацій та розширення порогу активності, вияв сміливості та 

включеність у діяльність. Зміни за показником “маніпулятивні дії” (t = 1,96, 

р = 0,05) в експериментальній групі вказує на формування раціонального 

підходу та пошуку позитивних стратегій в емоційно напружених ситуаціях у 

процесі взаємодії. Водночас необхідно зазначити, що за статистичними 

обрахунками наявна динаміка за показниками “агресивні дії” (t = 1,98, 

р = 0,05) та “імпульсивні дії” (t=0,95), які є потужним конструктом, рисою 

особистості, що важче піддається змінам. Динаміка показника “асоціальність 

дій” (t = 2,02, р = 0,05) вказує на зменшення виявів цинічних й догматичних 

аспектів у поведінці та підтверджує наше бачення того, що зі зниженням 

вияву синдрому “емоційного вигорання” неконструктивні дії (асоціальні, 
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імпульсивні та агресивні) замінюються конструктивними моделями 

поведінки. 

Проведений дефінітивний аналіз наукових джерел і результати 

експериментального дослідження дали нам підстави визначити синдром 

“емоційного вигорання” у курсантів як специфічний феномен, що виникає у 

психічно здорових осіб під впливом середовища, соціальних і професійних 

чинників, що сприяють вияву виснаження, зниження життєстійкості, 

професійної дезадаптації, заміні вироблених конструктивних копінг-

стратегій поведінки на неконструктивні, зміні індивідуальних властивостей 

особистості, що в результаті призводять до її деструкції й порушення 

гармонії загалом. 

Отже, впроваджена комплексна тренінгова програма 

психопрофілактики сприяла формуванню в курсантів конструктивних копінг-

стратегій поведінки та нівелювала вияв неконструктивних дій. Проведений 

аналіз результатів дослідження показав, що після проведення формувального 

етапу експерименту в експериментальній групі відбулися позитивні зміни (у 

напряму мінімізації) низки показників і зниження виявів СЕВ, що 

підтверджує результативність упровадженої комплексної тренінгової 

програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів”. Зміни знайшли вираження у структурі особистості курсанта, його 

ставленні до життя, навчання та службової діяльності. Результативність 

тренінгу забезпечувалась змістовним наповненням, інформативністю та 

структурованістю модулів і занять. 

 

3.6. Методичні рекомендації щодо психологічної профілактики 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти 

МВС України 

 

Проведений аналіз особливостей вияву СЕВ у курсантів закладів вищої 

освіти МВС України, основних чинників і специфіки службової та освітньої 



 181 

діяльності, що сприяють його вияву, дають підстави говорити про 

необхідність обов’язкового проведення психологічної профілактики з 

майбутніми офіцерами поліції під час освітнього процесу. 

На основі аналізу результатів експериментального дослідження, що 

підтвердили результативність розробленої та впровадженої комплексної 

тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів” нами запропоновано модель психологічної 

профілактики синдрому “емоційного вигорання” в частині психологічного 

супроводження службової діяльності курсантів закладів вищої освіти МВС 

України (Додаток М). 

Психологічна профілактика посідає вагоме місце в системі заходів, 

спрямованих на забезпечення високої ефективності діяльності працівників 

Національної поліції України. Водночас вона спирається на низку принципів: 

добровільності, гуманізму, законності, об’єктивності, науковості, дотримання 

норм професійної етики, комплексності, своєчасності, активності та 

безперервності [119]. На нашу думку, для ефективності психологічної 

профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів їх доцільно 

доповнити такими, як:  

1. Принцип первинності – на початкових етапах службової та освітньої 

діяльності має бути забезпечено належний професійно-психологічний добір, 

просвітницька робота, спрямована на свідоме ставлення курсанта до свого 

здоров’я, підвищення стресостійкості, мотивації до діяльності та позитивного 

ставлення до неї. 

2. Принцип системності, постійності – психопрофілактичні заходи 

мають проводитися паралельно з виконанням основних службових завдань і 

бути “нормою”. 

3. Принцип загальності – психологічна профілактика має охоплювати 

весь особовий склад без винятку. 
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4. Принцип індивідуального підходу – під час планування та проведення 

психопрофілактичних заходів необхідно враховувати індивідуально-

особистісні властивості курсантів. 

5. Принцип раціональності й доступності – під час проведення 

психологічної профілактики потрібно раціонально підходити до вибору 

шляхів, заходів, методів, що мають бути доступними та зрозумілими 

виконавцям. 

Ураховуючи вимоги сьогодення, потребує перегляду змістове 

наповнення рівнів психопрофілактики: первинного, вторинного, третинного. 

Профілактика СЕВ у курсантів як майбутніх працівників поліції проводиться 

на первинному та вторинному рівнях. Перший спрямований на попередження 

та недопущення виникнення симптомів вигорання, другий – профілактику 

його виявів. 

У закладах вищої освіти МВС України зі специфічними умовами 

навчання провідною є первинна профілактика з об’єктами (кандидати на 

навчання, курсанти), що проводиться суб’єктами психопрофілактичної 

роботи всіх рівнів МВС України (психологи, фахівці центрів психіатричної 

допомоги та професійно-психофізіологічного добору, інспектори виховних 

відділів, керівники курсів, підрозділів освітнього закладу). Прикладним її 

завданням є попередження й недопущення виявів нервово-психічних 

захворювань і надзвичайних подій серед особового складу. Основним 

превентивним заходом щодо попередження СЕВ уважаємо проведення 

належного професійно-психологічного добору, під час здійснення якого 

необхідно враховувати, що будь-яка психічна властивість особистості, 

виступаючи в певних поєднаннях і модифікаціях, може мати різний вплив на 

її діяльність. Це дуже важливо для співробітників поліції, оскільки їхня 

професійна діяльність має високий рівень стресу. 

Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів має охоплювати мінімум три напрями: особистісно-орієнтований, 

середовищно-орієнтований та соціально-орієнтований. Перший підхід 
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ґрунтується на саморозвитку, самодопомозі та зовнішньому втручанні 

фахівців під час роботи з особами, схильними до вияву СЕВ. Другий має 

викликати зміни на рівні підрозділів, а третій на рівні соціуму загалом. 

Уважаємо, що фундаментом особистісно-орієнтованого підходу 

психологічної профілактики синдрому виступає, найперше, ставлення самого 

курсанта до свого здоров’я. Воно містить усвідомлення та розуміння ролі 

здоров’я у процесі життєдіяльності, його вплив на соціальну, емоційну й 

поведінкову сфери життя. Саме це закладено в контексті суб’єктно-

особистісного підходу до профілактики СЕВ.  

Таким чином, для забезпечення свідомого ставлення курсантів до свого 

здоров’я рекомендуємо звертати увагу на основні його складові (раціональні 

режим праці та відпочинку, здоровий сон, викорінення шкідливих звичок, 

раціональне харчування, оптимальний руховий режим, особиста гігієна), 

упроваджувати їх у власне життя, а також розвивати стресостійкість, що є 

професійно необхідною рисою майбутнього офіцера. 

Кожне службове завдання має певні неприємні аспекти й потенціал 

досягнення задоволення, його виконання викликає задоволення й почуття 

професійної гордості. У зв’язку з цим пропонуємо деякі рекомендації для 

придбання нових знань і навичок; визначення нових цілей у навчанні, 

майбутній професійній діяльності та житті загалом; дотримання 

раціонального режиму праці та відпочинку; навчання одногрупників; 

розвитку власних лідерських якостей; проведення активного дозвілля. Їх 

можна використовувати і для проведення психопрофілактичних заходів із 

курсантами. 

Серед основних ресурсів, урахованих під час підготовки комплексної 

тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів” (рис. 3.12), а також тих, на які рекомендуємо 

звертати увагу під час організації освітнього процесу та взаємодії з 

курсантами, можна виділити такі:  

 



 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Ресурси курсанта у психологічній профілактиці синдрому 

“емоційного вигорання”, що враховані під час підготовки програми тренінгу. 

 

1) духовні (віра, сподівання, надії, внутрішня сила, готовність до змін 

тощо); 

2) фізичні (ранкова зарядка, заняття певним видом спорту, туризм 

тощо);  

3) мотиваційні (зокрема ті чинники, що запускають генератор 

внутрішньої мотивації). Мотивація є динамічним процесом внутрішнього 

психологічного та фізіологічного управління поведінкою, а також сприяє 

усвідомленню цілей, розуміння їх значущості та спрямованості особистості 

курсанта. Зауважмо, що ключем до розуміння та психологічної профілактики 

СЕВ є установка – ставлення майбутнього офіцера до професійної діяльності;  

4) ресурси саморозвитку та самопізнання. Саморозвиток є пусковим 

механізмом для самореалізації майбутнього фахівця та сприяє самопізнанню, 

формуванню нових стратегій поведінки;  
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5) ресурси тайм-менеджменту. Ефективний тайм-менеджмент 

допомагає курсанту правильно спланувати свій день (особисте життя, 

навчання, відпочинок та враховувати специфіку службової діяльності, 

установити власні “поглиначі часу” і відшукати шляхи профілактики 

виконання монотонної роботи; 

6) ресурси “підтримки”. Здатність звернутися за підтримкою та 

прийняти її внутрішній ресурс особистості, зумовлений соціально-

психологічною активністю, формуванням навколо себе “мережі підтримки” й 

готовність отримати її у важкі періоди життя; 

7) ресурси саморегуляції психічного стану. Розглядаючи особистісно-

орієнтований напрям профілактики СЕВ з позиції системного підходу, 

стверджуємо, що він буде набагато ефективнішим, якщо всі заходи 

проводитимуться комплексно. Зокрема, необхідними є знання симптомів 

СЕВ, розуміння їх наслідків. Курсанту потрібно пам’ятати, що в разі 

неможливості надання самодопомоги доцільно звертатися до кваліфікованих 

фахівців. 

Особливу увагу необхідно приділяти саморегуляції психоемоційного 

стану кожного курсанта. Психологам і викладачам психології закладів вищої 

освіти МВС України потрібно обов’язково навчати майбутніх 

правоохоронців навичкам саморегуляції власної поведінки. 

Найефективнішими способами психічної саморегуляції курсанта є такі, що 

пов’язані з управлінням диханням (гармонізуюче, заспокійливе, 

активізуюче); управлінням тонусом м’язів; з використанням образів 

(візуалізація); впливом слова (самонакази, самозаохочення) та ін. Саме 

саморегуляція психоемоційного стану допоможе курсанту гармонізувати 

власний стан шляхом зменшення хвилювання, внутрішнього напруження, 

нівелювання стресовості та сприятиме поліпшенню концентрації уваги, 

мобілізації ресурсів й допопоможе з профілактувати вияви синдрому 

“емоційного вигорання”. 
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Зауважмо, що СЕВ є складним феноменом і, найперше, виявляється на 

психологічному рівні. Трансдисциплінарний підхід до його профілактики дає 

змогу розв’язати проблему завчасно, тобто попередити або нівелювати вияви 

вигорання й не допустити його переходу на інші рівні (медичний, 

соціальний, правовий та публічний). 

Відмітимо, що синдром “емоційного вигорання” може виявлятися не 

тільки індивідуально, а й охоплювати цілі підрозділи, зокрема й освітні. 

Значущим у цьому разі є середовищно-орієнтований напрям у профілактиці 

емоційного вигорання.  

В умовах розвитку соціальної та правової держави в Україні велика 

відповідальність покладається на такий соціально-правовий інститут, як 

Міністерство внутрішніх справ України. Ураховуючи те, що курсанти 

залучаються до виконання службових завдань, навчаються дотримуватися 

внутрішнього розпорядку дня, зіштовхуються з регламентованістю та 

особливими засобами діяльності, залучаються до охорони громадського 

порядку, проходять навчальну практику у практичних підрозділах 

Національної поліції України, виконання ними своїх обов’язків значно 

ускладнюється. Водночас бойові дії на Сході держави, нестабільність 

соціально-економічного стану суспільства, реформування системи МВС 

України та поліції, створює умови для плинності кадрів, зумовлює постійну 

підвищену психоемоційну напруженість у діяльності, необхідність 

адекватного реагування в умовах дефіциту часу, провокує виникнення 

розчарування у професії, СЕВ, невротичних реакцій, різного роду 

соматичних захворювань тощо. Тому доцільним є врахування цих аспектів на 

рівні МВС України в розробленні психопрофілактичної нормативної бази, а 

також поліпшення соціального захисту й матеріально-економічного 

забезпечення правоохоронців, зокрема курсантів, підвищення іміджу 

професії поліцейського серед населення. 

У забезпеченні заходів профілактики  синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС України вбачається 
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дієвість проактивного підходу поліцейського менеджменту, що забезпечує 

особистісно-орієнтований підхід до кожного курсанта; належну організацію 

ефективної командної роботи, взаємодію та лідерство; мотивацію та 

стимулювання роботи працівників поліції та їх особистісний розвиток, що 

також підтверджується дослідженнями В. Барка та М. Бондарчука. 

Профілактика СЕВ на рівні організації діяльності закладу має бути 

спрямована на: 

– рівномірний розподіл навантаження серед усіх членів курсантського 

колективу;  

– укомплектованість вакантних посад (курсові офіцери, командири 

тощо);  

– оптимізацію інформаційних потоків на всіх рівнях взаємодії, 

включаючи спілкування та діловодство; 

– створення можливостей для просування по службі й саморозвитку 

для всіх курсантів; 

– структуризацію функціональних обов’язків серед майбутніх 

поліцейських; 

– своєчасний зворотний зв’язок і позитивну підтримку осіб, чутливих 

до моральних заохочень або тих, які відрізняються невпевненістю; 

– постійну посилену профілактичну роботу з особами, які належать до 

групи посиленої психологічної уваги; 

– поліпшення матеріально-технічних умов навчання та службової 

діяльності; 

– проведення спеціальних заходів, спрямованих на адаптацію до 

особливостей службової діяльності та проходження практики в підрозділах 

Національної поліції України (знайомство зі співробітниками, історія 

підрозділу, закріплення досвідченого наставника, психологічне 

супроводження освітнього процесу);  

– систематичну, якісно продуману й організовану виховну та соціальну 

роботу серед майбутніх правоохоронців; 
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– делегування повноважень і навчання плануванню робочого часу 

[146; 149]. 

Крім того, позитивний соціально-психологічний клімат у 

курсантському колективі, його згуртованість, єдність поглядів і пріоритетів, 

висока узгодженість дій, а також авторитет курсового офіцера та командира 

навчальної групи й довіра їм є значущим ресурсом у профілактиці синдрому 

“емоційного вигорання”. Значну роль у ньому відіграють фахівці відділів 

психологічного забезпечення в освітніх закладах системи МВС України. 

Основними напрямами діяльності психолога у процесі психологічного 

супроводження навчальної та службової діяльності курсанта є такі: 

психологічна просвіта, профілактика, психодіагностика та психокорекція, 

консультативна й організаційно-методична робота. 

Ефективними в застосуванні інтегрального підходу у психологічній 

профілактиці синдрому “емоційного вигорання” є когнітивно-поведінкові 

стратегії та гуманістичні бачення на управлінському рівні організацією праці, 

що підтверджені результатами досліджень Н. Водоп’янової, К. Маслач, 

Г. Никифорова. З метою профілактики синдрому радимо особам із виявами 

цього феномену виділяти час і простір для відновлення, розробляти 

відповідний план заходів для нормалізації стану особистості. Вагомим є 

ставлення до власного здоров’я і феномену емоційного вигорання” загалом. 

Проведений аналіз особливостей психопрофілактичної роботи та 

чинників СЕВ у курсантів дає змогу окреслити основні заходи психологічної 

профілактики виявів синдрому “емоційного вигорання” у частині 

психологічного супроводження службової діяльності курсантів закладів 

вищої освіти МВС України (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Заходи психологічної профілактики проявів СЕВ у частині 

психологічного супроводження службової діяльності курсантів закладів 

вищої освіти МВС України. 

 

Отже, необхідно привертати увагу до проблеми синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів з метою вчасного його виявлення і профілактики у 

тих осіб, у яких він уже спостерігається. Розроблення заходів профілактики 

синдрому “емоційного вигорання” є важливою і перспективною для 

збереження кадрового потенціалу МВС України. Ризик “вигорання” може 

бути зменшений шляхом інноваційних перетворень як на рівні МВС України 

та освітнього закладу, так і самим курсантом, а безпосередньо 

психопрофілактична робота має бути комплексною, психологічною та 

організаційно-спрямованою. 
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- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА; 

- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ; 

- ІМІДЖ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ; 

- МАТЕРІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

- ЯКІСНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ВІДБІР; 

- ПРОДУМАНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, КУЛЬТУРА, 

КАДРОВА І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА; 

- ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ВІДДІЛІВ (ВІДДІЛЕНЬ) ТА НАЛЕЖНО-

ОРГАНІЗОВАНА РОБОТА ПСИХОЛОГА 

(ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ КУРСАНТІВ); 

- БЛАГОПРИЄМНИЙ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ НАВЧАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ; 

- ЯКІСНО-ОРГАНІЗОВАНА ВИХОВНА РОБОТА 

ЗАКЛАДУ; 

- НАЛЕЖНО ОРГАНІЗОВАНА ТА ЗДІЙСНЕНА 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (ЗА 

НЕОБХІДНІСТЮ); 

- ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО 

КУРСАНТА.  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ СЕВ 
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Висновки до третього розділу: 

1. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту показав, 

що у майже половини досліджуваних осіб запущено механізм формування 

синдрому “емоційного вигорання”. У структурі синдрому вигорання в 

курсантів домінуючою фазою є резистенція, що проявляється вибірковим 

спілкуванням у міжособистісній взаємодії, прагненням до відособлення, 

комфорту, спрощеним підходом до виконання завдань, зниженням 

енергопотенціалу та ресурсів у процесі діяльності. Менш вираженими є фази 

виснаження та напруження. Під час формування синдрому “емоційного 

вигорання” у майбутніх правоохоронців посилюються прояви таких 

симптомів: неадекватного вибіркового та емоційного реагування, емоційної 

відстороненості, емоційного дефіциту, редукції професійних досягнень, 

емоційно-моральної дезорієнтації, розширення сфери економії емоцій, 

переживання психотравмуючих обставин. 

2. Виявлено статистично значущі зв’язки між синдромом вигорання, 

професійною дезадаптацією та життєстійкістю. Професійна дезадаптація у 

курсантів виражається погіршенням самопочуття, змінами в емоційній сфері, 

появою виснаження та втоми, порушенням сну (безсонням), зниженням 

настрою. Професійна дезадаптація є сигналом про порушення гармонії 

особистості курсанта під впливом зовнішніх професійних чинників та 

провідним фактором, що спричиняє формування синдрому. Зниження 

показників життєстійкості, контролю та збільшення прийняття ризику, 

включеності спричиняяють зниження працездатності та зумовлюють 

формування досліджуваного синдрому в курсантів. 

3. У курсантів під час формування симптомів синдрому “емоційного 

вигорання” знижуються асертивність та активність поведінки, що призводить 

до збільшення маніпулятивних, агресивних, асоціальних дій та асоціальної 

поведінки загалом, тобто відбувається заміна конструктивних стратегій 

поведінки на неконструктивні. 
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4. У групі досліджуваних курсантів із високим рівнем синдрому 

“емоційного вигорання” спостерігається виражене підвищення усіх 

показників професійної дезадаптації, шкал агравації, тривожності, 

агресивності і зниження стійких функціональних станів, життєстійкості, 

контролю, сензитивності, лабільності. Було простежено заміну 

конструктивних стратегій поведінки курсанта на неконструктивні. 

5. Як основний метод профілактики синдрому “емоційного 

вигорнання” у курсантів запропоновано застосування комплексної 

тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного 

вигорання” у курсантів”. Її впровадження забезпечує врахування 

індивідуальних особливостей учасників тренінгу, сприяє запобіганню 

проявам емоційного вигорання, розширенню розуміння особливостей 

професії та її впливу на особистість курсанта, переосмисленню власного 

ставлення до неї, самопізнанню, професійній ідентичності, формуванню 

позитивного ставлення до власного здоров’я, розвитку навичок комунікації, 

саморегуляції, засвоєнню правил тайм-менеджменту, що важливо для 

ефективного виконання професійних завдань та особистісної самореалізації. 

6. Результати формувального експерименту показують, що позитивної 

динаміки у зниженні рівня емоційного вигорання досліджуваних осіб 

досягнуто завдяки зниженню таких показників: неадекватного емоційного 

реагування, редукції професійних обов’язків, резистенції, емоційної 

відстороненості, виснаження, агравації, агресивності, тривожності, 

соматовегетативних порушень, порушення циклу “сон – бадьорість”, 

професійної дезадаптації, уникання, маніпулятивних та асоціальних дій. 

Відбулося підвищення показників лабільності, життєстійкості, контролю, 

асертивних дій, вступу у соціальний контакт. 

Узагальнений аналіз результатів дослідження показує результативність 

комплексної тренінгової програми “Психологічна профілактика синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів” і доцільність її застосування 
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психологами для психологічного супроводження службової діяльності 

курсантів закладів вищої освіти МВС України. 

У цьому розділі використанні літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [9; 11; 12; 13; 16; 17; 21; 25; 26; 

28; 29; 30; 32; 37; 44; 48; 49; 50; 52; 53; 55; 56; 57; 60; 61; 64; 65; 66; 70; 71; 72; 

73; 76; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 87; 90; 94; 98; 100; 101; 102; 105; 106; 111; 114; 

116; 120; 123; 126; 129; 134; 135; 136; 140; 141;142; 146; 148; 149; 150; 152; 

154; 157; 163; 170; 171; 172; 174; 175; 176; 177; 185; 206; 215; 218; 219; 220; 

221; 226; 227; 242; 244; 247]. 



ВИСНОВКИ: 

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення наукового завдання психологічної профілактики синдрому 

“емоційного вигорання” у курсантів закладів вищої освіти МВС України, що 

полягає у розробленні та впровадженні комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів”. 

Аналіз та узагальнення результатів проведеного дослідження дали 

змогу сформулювати такі висновки: 

1. Проведений теоретико-методологічний аналіз синдрому “емоційного 

вигорання” показав різноманітність підходів до його трактування в сучасній 

психологічній науці і практиці. Багатозначність концептуальних поглядів 

показує відсутність цілісного бачення його структури. Синдром “емоційного 

вигорання” негативно впливає на людину, її працездатність та взаємодію з 

соціальним середовищем, зокрема професійним, що призводить до 

виникнення порушень цілісності особистості. Як специфічний феномен, 

синдром “емоційного вигорання” виникає у психічно здорових осіб під 

впливом середовищних, соціальних і професійних факторів, що спричиняють 

появу виснаження, зниження життєстійкості, професійної дезадаптації, 

заміну вироблених конструктивних копінг-стратегій поведінки на 

неконструктивні, зміну індивідуальних властивостей особистості, що 

призводять до її деструкції та порушення гармонії загалом. 

Психопрофілактиці синдрому “емоційного вигорання” має бути відведена 

головна роль в організації психогігієни діяльності та збереження 

психологічного здоров’я курсанта. 

2. Емпіричне дослідження показало наявність синдрому “емоційного 

вигорання” в курсантському середовищі закладів системи МВС України й 

окреслило чинники, що породжують його прояв у майбутніх правоохоронців. 

З’ясовано, що у майже половини досліджуваних осіб запущений механізм 

формування цього феномену. Домінуючою фазою у структурі синдрому 

“емоційного вигорання” є “резистенція”, менш вираженими – фази 



 194 

виснаження та напруження. З формуванням досліджуваного феномену 

зростають такі показники: неадекватне вибіркове й емоційне реагування, 

емоційна відстороненість, емоційний дефіцит, редукція професійних 

досягнень, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії 

емоцій, переживання психотравмуючих обставин. 

3. Специфіка службової та освітньої діяльності поряд із професійним 

зростанням майбутнього працівника поліції спричиняє появу 

внутрішньоособистісних конфліктів через високі вимоги до особистості 

курсанта, є причиною емоційного виснаження, розчарувань, образ, 

дратівливості, зменшення працездатності та формує самозбережувальну 

поведінку. Професійна дезадаптація є провідним чинником формування 

феномену вигорання. Чим нижчий рівень професійної дезадаптації, тим 

менше негативних проявів простежується на психофізіологічному, соціально-

психологічному, професійно-адаптаційному рівнях. Зниження показників 

життєстійкості, контролю, підвищення прийняття ризику та включеності 

спричиняють зниження енергопотенціалу курсанта і зумовлюють 

формування синдрому вигорання. 

4. У групі досліджуваних із високим рівнем прояву синдрому 

“емоційного вигорання” наявне підвищення усіх показників професійної 

дезадаптації, зниження показників стійких функціональних станів, 

життєстійкості, контролю, лабільності, сензитивності. Простежується 

підвищення показників за шкалами агравації, тривожності, ригідності, 

агресивності, а також відбувається заміна конструктивних стратегій 

поведінки на неконструктивні. 

5. Результати емпіричного дослідження дали змогу виокремити вісім 

значущих факторів емоційного вигорання в курсантів: “життєстійкість – 

профдезадаптація”, “працездатність”, “індивідуально-типологічний”, 

“неконструктивна поведінка”, “копінг-стратегії”, “соматичність”, 

“сензитивність – лабільність”, “екстраверсія – інтраверсія”. Установлені 

фактори впливають на ефективність діяльності майбутнього поліцейського. 



 195 

Змістове наповнення кожного фактору є профілактичним ресурсним 

елементом, оскільки сприяє зростанню життєстійкості особистості, 

нівелюванню професійної деформації, зміцнює конструктивні поведінкові 

стратегії, підвищує особистісний адаптаційний потенціал. 

6. Розроблена комплексна тренінгова програма “Психологічна 

профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” спрямована на 

гармонізацію професійно-особистісного розвитку майбутнього 

правоохоронця, містить чотири модулі, заняття в яких є логічно завершеними 

і можуть бути використані самостійно. Під час розроблення враховано 

вимоги (концептуальність, системність і динамічність, дієвість та 

ефективність, дотримання етичних норм), складові (когнітивну, діяльнісну, 

ціннісну, емоційну), можливість реалізації тематичного і практичного 

напрямів, принципи тренінгової роботи з використанням різноманітних форм 

та методів. Запропонована модель тренінгу “Психологічна профілактика 

синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” стисло відображає базові 

ієрархічні рівні, що забезпечують її наповненість та ефективність 

впровадження. 

Доведено результативність впровадженої комплексної тренінгової 

програми “Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у 

курсантів”. Оцінювання якісних параметрів змістових компонентів 

вигорання показує значущі трансформації показників професійної 

дезадаптації, життєстійкості, копінг-стратегій. Менші зміни спостерігалися 

серед індивідуально-характерологічних особливостей та функціональних 

станів особистості, що вказує на значущість впливу постійних і незмінних 

чинників службової діяльності у курсантському середовищі. 

7. За результатами теоретичного та емпіричного аналізу розроблено 

практичні рекомендації, спрямовані на психологічну профілактику проявів 

синдрому “емоційного вигорання” у структурі психологічного 

супроводження освітньої та службової діяльності майбутніх правоохоронців. 

Ураховуючи чинники, що спричиняють появу синдрому “емоційного 
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вигорання” та основні напрями профілактики (середовищно, соціально та 

індивідуально орієнтовані), окреслено дієві заходи у структурі 

психологічного супроводження курсанта. Виокремлено основні ресурси 

курсанта у психологічній профілактиці синдрому “емоційного вигорання”. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: 

вивчення синдрому “емоційного вигорання” в курсантів після виконання 

завдань в екстремальних умовах; особливості прояву синдрому “емоційного 

вигорання” в курсантів чоловічої та жіночої статі; удосконалення системи 

психологічного супроводження і професійно-психологічного відбору, 

формування емоційного інтелекту кожного курсанта; дослідження 

взаємозв’язку впливу синдрому на інші сфери життя. 
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Додаток В 

ТЕСТ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ  

М. ДМИТРОВОЇ 

Інструкція: Будь ласка, уважно прочитайте твердження. Оцініть, 

наскільки вони відповідають вашому стану. Поставте позначку (+) у 

відповідній колонці. Постарайтеся не витрачати багато часу на обдумування, 

відповідайте швидко. Можливо, на деякі твердження Вам складно дати 

стверджувальну відповідь, то в цьому випадку поставте позначку в графі 

"Відповідає частково". Але намагайтеся відповідати давати чітку відповідь. 

Бланк для відповідей: 

(твердження подані мовою оригіналу) 

№ 

з/п 

Утверждения Соответствует 

полностью 

Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

1 Чаще всего у меня хорошее 

самочувствие 

   

2 Обычно у меня хорошее настроение    

3 У меня много различных интересов 

помимо работы 

   

4 Я стал раздражительным    

5 Я стал чаще болеть в последнее 

время 

   

6 Мне нравится работать в коллективе    

7 У меня постоянно меняется 

настроение 

   

8 В последнее время я чувствую 

общее недомогание 

   

9 У меня ровный и спокойный 

характер 

   

10 Меня часто одолевают мрачные 

мысли 

   

11 Мои близкие стали замечать, что у 

меня портится характер 

   

12 Мне стало трудно общаться с 

новыми людьми 

   

13 У меня часто бывает подавленное 

настроение 

   

14 В последнее время меня стали 

раздражать вещи, к которым я 

раньше относился спокойно 

   

15 Я стал вялым и безразличным    
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Продовження додатку В 

16 Я часто бываю веселым и 

общительным 

   

17 Мне стало неприятно бывать в местах, 

где собирается много людей 

   

18 Я стал часто ссориться со своими 

родными и коллегами 

   

19 В последнее время мне реже, чем 

обычно, хочется встречаться со своими 

знакомыми 

   

20 Я с удовольствием прихожу на работу    

21 Моя работа мне перестала нравиться    

22 Обычно я работаю легко, без 

напряжения 

   

23 В начале рабочего дня мне трудно 

собраться с силами, чтобы начать 

работу 

   

24 Во время работы я часто отвлекаюсь на 

посторонние мысли и забываю, что 

нахожусь на рабочем месте 

   

25 Мне всегда хочется как можно быстрее 

закончить работу и уйти домой 

   

26 Мой рабочий день обычно пролетает 

незаметно 

   

27 Я без труда справляюсь с рабочей 

нагрузкой 

   

28 Мне часто приходится заставлять себя 

работать внимательнее 

   

29 В последнее время мне стало труднее 

работать 

   

30 Я часто ловлю себя на мысли, что мне 

просто ничего не хочется 

   

31 Я стал пассивным 

 

   

32 Я стал забывчивым    

33 Мне трудно удержать в памяти даже те 

дела, которые надо сделать сегодня 

   

34 После работы я всегда чувствую себя 

разбитым 

   

35 В свободное время мне ничем не 

хочется заниматься, а только лечь и 

отдохнуть 

   

36 При чтении книги на меня нападает 

сонливость 

   

37 Когда я читаю, мне приходиться 

напрягать глаза 
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Закінчення додатку В 

3. Я постоянно испытываю неприятные 

ощущения в глазах 

   

39 В последнее время я стал хуже видеть    

40 Меня мучают боли в висках и во лбу    

41 Когда я работаю, у меня почти все 

время болят спина и шея 

   

42 У меня отекают ноги    

43 У меня иногда возникает ощущение 

тошноты 

   

44 У меня часто болит голова    

45 У меня бывают головокружения    

46 Я чувствую постоянную тяжесть в 

голове 

   

47 У меня бывает ощущение шума или 

звона в ушах 

   

48 Иногда у меня перед глазами как будто 

летают блестящие мушки 

   

49 У меня бывают приступы 

сердцебиения 

   

50 У меня появилась одышка    

51 Иногда у меня бывает ощущение, что 

мне трудно вдохнуть 

   

52 Я стал часто покрываться испариной    

53 У меня потеют ладони    

54 У меня часто выступают красные пятна 

на шее и щеках 

   

55 Я легко засыпаю ночью    

56 Я постоянно хочу спать днем    

57 Обычно я сплю редко    

58 У меня чаще всего беспокойный сон    

59 После пробуждения я засыпаю с 

трудом 

   

60 Утром мне трудно проснуться    

61 После сна я обычно встаю вялым, 

плохо отдохнувшим 

   

62 У меня часто бывает бессонница    

63 Я все время чувствую себя усталым    

64 Я чувствую себя абсолютно здоровым 

человеком 
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Обробка результатів: 

Зіставте отримані відповіді з ключем. При кожному співпаданні з 

ключем відповідь оцінюється двома балами, а відповідь “відповідає 

частково” оцінюється як один бал. 

 

Ключ для підрахунку результатів: 

1 ні 9 ні 17 так 25 так 33 так 41 так 49 так 57 ні 

2 ні 10 так 18 так 26 ні 34 так 42 так 50 так 58 так 

3 ні 11 так 19 так 27 ні 35 так 43 так 51 так 59 так 

4 так 12 так 20 ні 28 так 36 так 44 так 52 так 60 так 

5 так 13 так 21 так 29 так 37 так 45 так 53 так 61 так 

6 ні 14 так 22 ні 30 так 38 так 46 так 54 так 62 так 

7 так 15 так 23 так 31 так 39 так 47 так 55 ні 63 так 

8 так 16 ні 24 так 32 так 40 так 48 так 56 так 64 ні 

 

Підрахуйте кількість балів за окремими ознаками: 

№ 

з/п 
Ознака Номери тверджень 

Сума  

балів 

I Погіршення самопочуття:   

 • емоційні зрушення 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 31  

• особливості окремих психічних процесів 24, 28, 32, 33  

• зниження загальної активності 22, 23, 27, 29, 36  

• відчуття втоми 1, 8, 30, 34, 35, 63  

II Соматовегетативні порушення 5, 37–54, 64  

III Порушення циклу “сон – бадьорість” 55–62  

IV Особливості соціальної взаємодії 3, 6, 9, 11, 12, 16–19  

V Зниження мотивації до діяльності 20, 21, 25, 26  

 Сума балів   

 

Підрахуйте загальну кількість балів (максимально можлива кількість 

балів – 128) та визначте рівень вираженості професійної дезадаптації:  

– 96 балів і більше – високий рівень дезадаптації, потребує вжиття 

невідкладних заходів (психологічних і медичних);  
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– від 65 до 95 балів – виражений рівень дезадаптації, вимагає 

обов'язкового втручання фахівців, зміни професії або проведення програми 

по реадаптації; 

– від 32 до 64 балів – помірний рівень дезадаптації, потребує надання 

допомоги фахівцями з проведення реадаптації; 

– до 32 балів – низький рівень дезадаптації, корисним є проведення 

консультативної роботи фахівців. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1.1 

Значення середніх і дисперсій за шкалами методики діагностики 

“емоційного вигорання” В. Бойка (N = 177) 

Симптоми та фази вигорання Х  σ² 

переживання психотравмуючих обставин  4,10 28,49 

невдоволення собою 4,28 27,77 

загнаність у клітку  2,92 25,75 

тривога і депресія   2,97 20,22 

фаза напруження  14,27 206,04 

неадекватне вибіркове емоційне реагування  10,85 50,73 

емоційно-моральна дезорієнтація  7,58 32,70 

розширення сфери економії емоцій  4,51 34,41 

редукція професійних обов’язків  8,18 46,58 

фаза резистенції  31,13 289,63 

емоційний дефіцит  6,10 43,59 

емоційна відстороненість 8,32 23,47 

особистісна відстороненість  2,49 19,92 

психосоматичні та психовегетативні порушення  1,48 7,20 

фаза виснаження  18,38 163,98 

підсумковий показник сформованості вигорання   63,79 1527,16 

Примітки: Х  – середнє арифметичне, σ² – дисперсія 

 

 

 

 



 234 

Таблиця Д.1.2 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ у групі курсантів 

Correlations 
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переживання 

психотравмуючих 

обставин 

Pearson 

Correlation 
1 ,399** ,321** ,293** ,724** ,389** ,290** ,465** ,326** ,551** ,398** ,267** ,418** ,353** ,526** 0,678** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

невдоволення 

собою 

Pearson 

Correlation 
,399** 1 ,447** ,248** ,751** ,241** ,348** ,507** ,226** ,483** ,557** ,273** ,344** ,220** ,557** ,669** 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

загнаність у глухий 

кут 

Pearson 

Correlation 
,321** ,447** 1 ,311** ,735** ,163* ,341** ,486** ,217** ,437** ,386** ,140 ,377** ,420** ,472** ,615** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,030 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,064 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

тривога й депресія 

Pearson 

Correlation 
,293** ,248** ,311** 1 ,623** ,250** ,152* ,111 ,274** ,304** ,116 ,180* ,363** ,388** ,336** ,471** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,001 ,000   ,000 ,001 ,043 ,140 ,000 ,000 ,125 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Д.1.2 

фаза напруження 

Pearson 
Correlation 

,724** ,751** ,735** ,623** 1 ,369** ,404** ,566** ,367** ,632** ,525** ,306** ,529** ,482** ,672** ,863** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

неадекватне 

вибіркове емоційне 

реагування 

Pearson 

Correlation 
,389** ,241** ,163* ,250** ,369** 1 ,307** ,143 ,370** ,719** ,240** ,346** ,239** ,308** ,402** ,581** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,001 ,030 ,001 ,000   ,000 ,058 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційно-моральна 

дезорієнтація 

Pearson 

Correlation 
,290** ,348** ,341** ,152* ,404** ,307** 1 ,309** ,184* ,645** ,488** ,331** ,261** ,252** ,521** ,600** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,000   ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

розширення сфери 

економії емоцій 

Pearson 
Correlation 

,465** ,507** ,486** ,111 ,566** ,143 ,309** 1 ,216** ,595** ,567** ,151* ,289** ,183* ,488** ,627** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,140 ,000 ,058 ,000   ,004 ,000 ,000 ,045 ,000 ,015 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

редукція 

професійних 

обов’язків 

Pearson 
Correlation 

,326** ,226** ,217** ,274** ,367** ,370** ,184* ,216** 1 ,692** ,194** ,361** ,507** ,446** ,507** ,602** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,002 ,004 ,000 ,000 ,000 ,014 ,004   ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза резистенції 

Pearson 

Correlation 
,551** ,483** ,437** ,304** ,632** ,719** ,645** ,595** ,692** 1 ,538** ,452** ,491** ,455** ,715** ,902** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Закінчення таблиці Д.1.2 

емоційний дефіцит 

Pearson 
Correlation 

,398** ,557** ,386** ,116 ,525** ,240** ,488** ,567** ,194** ,538** 1 ,287** ,197** ,134 ,721** ,664** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,125 ,000 ,001 ,000 ,000 ,010 ,000   ,000 ,009 ,075 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційна 

відстороненість 

Pearson 

Correlation 
,267** ,273** ,140 ,180* ,306** ,346** ,331** ,151* ,361** ,452** ,287** 1 ,393** ,311** ,728** ,548** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,064 ,016 ,000 ,000 ,000 ,045 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

особистісна 

відстороненість 

Pearson 

Correlation 
,418** ,344** ,377** ,363** ,529** ,239** ,261** ,289** ,507** ,491** ,197** ,393** 1 ,416** ,686** ,633** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

психосоматичні та 

психовегетативні 

порушення 

Pearson 

Correlation 
,353** ,220** ,420** ,388** ,482** ,308** ,252** ,183* ,446** ,455** ,134 ,311** ,416** 1 ,542** ,553** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,015 ,000 ,000 ,075 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза виснаження 

Pearson 
Correlation 

,526** ,557** ,472** ,336** ,672** ,402** ,521** ,488** ,507** ,715** ,721** ,728** ,686** ,542** 1 ,886** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

СЕВ 

Pearson 

Correlation 
,678** ,669** ,615** ,471** ,863** ,581** ,600** ,627** ,602** ,902** ,664** ,548** ,633** ,553** ,886** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

* р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 
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Додаток Е 

Таблиця Е 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ та індивідуально-типологічними особливостями досліджуваних 

Correlations 

Показники методик 
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переживання психотравмуючих 

обставин 

Pearson 

Correlation 
–,123 ,192 ,069 –,045 ,181* –,011 ,146 –,029 ,268** –,038 

Sig. (2-tailed) ,102 ,010 ,359 ,552 ,016 ,888 ,052 ,702 ,000 ,618 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

невдоволення собою 

Pearson 

Correlation 
–,207** ,120 –,004 –,109 –,010 –,037 –,014 –,093 ,193** –,067 

Sig. (2-tailed) ,006 ,112 ,963 ,148 ,898 ,624 ,854 ,217 ,010 ,376 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

загнаність у глухий кут 

Pearson 

Correlation 
–,169* ,221** –,071 –,067 ,079 –,110 ,021 –,136 ,137 –,081 

Sig. (2-tailed) ,024 ,003 ,346 ,372 ,297 ,144 ,780 ,072 ,069 ,285 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

тривога й депресія 

Pearson 

Correlation 
–,031 ,111 –,003 –,056 ,199** ,087 ,189* ,055 ,317** ,042 

Sig. (2-tailed) ,686 ,142 ,966 ,456 ,008 ,251 ,012 ,465 ,000 ,577 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза напруження 

Pearson 

Correlation 
–,191* ,228** –,002 –,098 ,154* –,029 ,116 –,076 ,318** -,054 

Sig. (2-tailed) ,011 ,002 ,981 ,193 ,041 ,697 ,124 ,317 ,000 ,475 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Е 

неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 

Pearson 

Correlation 
–,234** ,126 ,228** ,034 ,183* ,076 ,190* ,020 ,257** ,056 

Sig. (2-tailed) ,002 ,095 ,002 ,649 ,015 ,312 ,011 ,787 ,001 ,462 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційно-моральна 

дезорієнтація 

Pearson 

Correlation 
–,129 ,110 ,048 ,053 –,012 ,009 ,076 –,187* ,041 –,082 

Sig. (2-tailed) ,087 ,144 ,522 ,481 ,873 ,902 ,313 ,013 ,583 ,280 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

розширення сфери економії 

емоцій 

Pearson 

Correlation 
–,136 ,166* –,039 –,044 ,060 –,124 ,019 –,031 ,030 –,081 

Sig. (2-tailed) ,070 ,027 ,602 ,558 ,431 ,100 ,801 ,681 ,693 ,282 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

редукція професійних обов’язків 

Pearson 

Correlation 
–,084 ,277** ,128 –,008 ,125 ,011 ,097 ,029 ,283** ,007 

Sig. (2-tailed) ,264 ,000 ,089 ,914 ,097 ,884 ,198 ,699 ,000 ,925 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза резистенції 

Pearson 

Correlation 
–,222** ,258** ,149* ,014 ,143 –,003 ,151* –,053 ,245** –,029 

Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,047 ,856 ,057 ,966 ,045 ,480 ,001 ,699 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційний дефіцит 

Pearson 

Correlation 
–,193** ,037 –,037 –-,117 –,097 –,146 –,003 –,181* ,033 

–

,228** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,627 ,626 ,122 ,197 ,053 ,973 ,016 ,660 ,002 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційна відстороненість 

Pearson 

Correlation 
–,144 ,250** ,121 ,076 ,198** ,138 ,044 –,166* ,170* –,117 

Sig. (2-tailed) ,056 ,001 ,109 ,316 ,008 ,067 ,564 ,027 ,023 ,121 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Закінчення таблиці Е 

особистісна відстороненість 

Pearson 

Correlation 
–,102 ,326** ,111 ,198** ,294** ,170* –,066 –,216** ,212** –,056 

Sig. (2-tailed) ,176 ,000 ,141 ,008 ,000 ,023 ,384 ,004 ,005 ,463 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

психосоматичні та 

психовегетативні порушення 

Pearson 

Correlation 
–,039 ,211** ,089 ,054 ,221** ,048 

,193*

* 
–,007 ,221** ,092 

Sig. (2-tailed) ,607 ,005 ,237 ,475 ,003 ,524 ,010 ,923 ,003 ,226 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза виснаження 

Pearson 

Correlation 
–,198** ,271** ,084 ,049 ,173* ,046 ,033 –,233** ,202** –,162* 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,265 ,519 ,021 ,539 ,665 ,002 ,007 ,031 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

СЕВ 

Pearson 

Correlation 
–,232** ,285** ,092 –,014 ,176* ,003 ,119 –,127 ,290** –,086 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,223 ,852 ,019 ,968 ,115 ,091 ,000 ,257 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

* р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1.1 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ та професійної дезадаптації в досліджуваних 

Показники методик  
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переживання психотравмуючих 

обставин 

Pearson Correlation ,310** ,332** ,356** ,485** ,433** ,226** ,394** ,233** ,286** ,407** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,002 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

невдоволення собою 

Pearson Correlation ,332** ,247** ,407** ,368** ,403** ,257** ,383** ,284** ,378** ,423** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

загнаність у глухий кут 

Pearson Correlation ,409** ,404** ,417** ,518** ,513** ,380** ,416** ,294** ,589** ,544** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

тривога і депресія 

Pearson Correlation ,335** ,371** ,374** ,373** ,423** ,235** ,336** ,143 ,262** ,376** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,058 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза напруження 

Pearson Correlation ,487** ,473** ,547** ,616** ,623** ,386** ,539** ,340** ,535** ,617** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Ж.1.1 

неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 

Pearson Correlation ,216** ,170* ,249** ,342** ,290** ,173* ,318** ,184* ,189* ,293** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,023 ,001 ,000 ,000 ,021 ,000 ,014 ,012 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційно-моральна дезорієнтація 

Pearson Correlation ,184* ,196** ,181* ,202** ,223** ,204** ,255** ,205** ,191* ,265** 

Sig. (2-tailed) ,014 ,009 ,016 ,007 ,003 ,006 ,001 ,006 ,011 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

розширення сфери економії емоцій 

Pearson Correlation ,273** ,227** ,290** ,411** ,355** ,156* ,364** ,393** ,372** ,388** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

редукція професійних обов’язків 

Pearson Correlation ,304** ,333** ,312** ,373** ,385** ,360** ,273** ,265** ,217** ,399** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза резистенції 

Pearson Correlation ,368** ,349** ,390** ,502** ,473** ,339** ,454** ,388** ,359** ,505** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційний дефіцит 

Pearson Correlation ,143 ,149* ,103 ,168* ,165* ,103 ,258** ,267** ,309** ,239** 

Sig. (2-tailed) ,057 ,048 ,173 ,025 ,028 ,172 ,001 ,000 ,000 ,001 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційна відстороненість 

Pearson Correlation ,264** ,284** ,297** ,218** ,309** ,293** ,327** ,142 ,214** ,333** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,059 ,004 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

особистісна відстороненість 

Pearson Correlation ,499** ,435** ,468** ,566** ,582** ,357** ,415** ,333** ,356** ,542** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Закінчення таблиці Ж.1.1 

психосоматичні та 

психовегетативні порушення 

Pearson Correlation ,385** ,466** ,433** ,487** ,513** ,474** ,427** ,209** ,320** ,520** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза виснаження 

Pearson Correlation ,429** ,434** ,419** ,469** ,512** ,388** ,491** ,351** ,431** ,547** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

СЕВ 

Pearson Correlation ,480** ,468** ,508** ,598** ,603** ,417** ,557** ,409** ,494** ,626** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

* р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 
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Таблиця Ж.1.2 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ та працездатності в курсантів 

Показники методик  
Індекс 

втоми 

Індекс 

монотонії 

Індекс 

перенасичення 

Індекс 

стресу 

переживання психотравмуючих 

обставин 

Pearson Correlation ,160* ,242** ,213** ,248** 

Sig. (2-tailed) ,034 ,001 ,004 ,001 

N 177 177 177 177 

невдоволення собою 

Pearson Correlation ,213** ,248** ,305** ,216** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,000 ,004 

N 177 177 177 177 

загнаність у глухий кут 
Pearson Correlation ,174* ,217** ,363** ,152* 

Sig. (2-tailed) ,021 ,004 ,000 ,043 

N 177 177 177 177 

тривога й депресія 

Pearson Correlation ,149* ,238** ,145 ,236** 

Sig. (2-tailed) ,048 ,001 ,054 ,002 

N 177 177 177 177 

фаза напруження 

Pearson Correlation ,246** ,332** ,365** ,299** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 

неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 

Pearson Correlation ,082 ,147 ,081 ,185* 

Sig. (2-tailed) ,279 ,052 ,281 ,013 

N 177 177 177 177 

емоційно-моральна дезорієнтація 

Pearson Correlation ,119 ,143 ,207** ,192* 

Sig. (2-tailed) ,114 ,057 ,006 ,011 

N 177 177 177 177 

розширення сфери економії емоцій 

Pearson Correlation ,115 ,181* ,266** ,178* 

Sig. (2-tailed) ,126 ,016 ,000 ,017 

N 177 177 177 177 

редукція професійних обов’язків 

Pearson Correlation ,058 ,147 ,085 ,069 

Sig. (2-tailed) ,441 ,051 ,262 ,364 

N 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Ж.1.2 

фаза резистенції 

Pearson Correlation ,137 ,231** ,229** ,231** 

Sig. (2-tailed) ,068 ,002 ,002 ,002 

N 177 177 177 177 

емоційний дефіцит 

Pearson Correlation ,245** ,257** ,312** ,256** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,001 

N 177 177 177 177 

емоційна відстороненість 

Pearson Correlation ,156* ,174* ,177* ,196** 

Sig. (2-tailed) ,038 ,021 ,019 ,009 

N 177 177 177 177 

особистісна відстороненість 

Pearson Correlation ,171* ,190* ,249** ,167* 

Sig. (2-tailed) ,023 ,011 ,001 ,026 

N 177 177 177 177 

психосоматичні та психовегетативні 

порушення 

Pearson Correlation ,138 ,169* ,116 ,158* 

Sig. (2-tailed) ,068 ,025 ,124 ,036 

N 177 177 177 177 

фаза виснаження 

Pearson Correlation ,274** ,300** ,339** ,297** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 

СЕВ 

Pearson Correlation ,240** ,321** ,345** ,308** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 

* р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 
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Таблиця Ж.1.3 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ та життєстійкості в курсантів 

Показники методик  
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переживання психотравмуючих обставин 
Pearson Correlation –,397** –,331** –,346** –,324** 

N 177 177 177 177 

невдоволення собою 
Pearson Correlation –,379** –,385** –,312** –,288** 

N 177 177 177 177 

загнаність у глухий кут 
Pearson Correlation –,413** –,362** –,360** –,314** 

N 177 177 177 177 

тривога й депресія 

Pearson Correlation –,291** –,260** –,252** –,316** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 

N 177 177 177 177 

фаза напруження 
Pearson Correlation –,524** –,474** –,449** –,436** 

N 177 177 177 177 

неадекватне вибіркове емоційне реагування 

Pearson Correlation –,324** –,256** –,337** –,278** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 

емоційно-моральна дезорієнтація 

Pearson Correlation –,323** –,306** –,301** –,231** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 

N 177 177 177 177 

розширення сфери економії емоцій 

Pearson Correlation –,299** –,279** –,260** –,180* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,016 

N 177 177 177 177 

редукція професійних обов’язків 
Pearson Correlation –,360** –,369** –,280** –,359** 

N 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Ж.1.3 

фаза резистенції 
Pearson Correlation –,491** –,454** –,444** –,400** 

N 177 177 177 177 

емоційний дефіцит 

Pearson Correlation –,255** –,290** –,230** –,139 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,002 ,066 

N 177 177 177 177 

емоційна відстороненість 

Pearson Correlation –,244** –,214** –,194** –,281** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,004 ,009 ,000 

N 177 177 177 177 

особистісна відстороненість 
Pearson Correlation –,424** –,415** –,309** –,443** 

N 177 177 177 177 

психосоматичні та психовегетативні порушення 

Pearson Correlation –,328** –,279** –,235** –,305** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 

N 177 177 177 177 

фаза виснаження 
Pearson Correlation –,440** –,433** –,349** –,396** 

N 177 177 177 177 

СЕВ 
Pearson Correlation –,551** –,514** –,473** –,464** 

N 177 177 177 177 

* р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 
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Таблиця Ж.1.4 

Кореляційні зв’язки між показниками СЕВ та копінг-стратегіями в курсантів 

Показники методик 
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переживання 

психотравмуючих обставин 

Pearson Correlation –,142 ,042 –,064 ,094 ,079 –,005 ,307** ,084 ,066 ,288** ,207** 

Sig. (2-tailed) ,059 ,583 ,394 ,215 ,297 ,951 ,000 ,266 ,386 ,000 ,006 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

невдоволення собою 

Pearson Correlation –,154* –,130 –,186* –,164* –,041 –,068 ,077 ,141 ,148* ,181* ,194** 

Sig. (2-tailed) ,040 ,085 ,013 ,029 ,589 ,369 ,308 ,060 ,050 ,016 ,010 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

загнаність у глухий кут 

Pearson Correlation –,122 –,192* –,207** –,158* –,003 ,105 ,180* ,092 ,154* ,234** ,228** 

Sig. (2-tailed) ,105 ,010 ,006 ,035 ,964 ,165 ,017 ,223 ,041 ,002 ,002 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

тривога й депресія 

Pearson Correlation –,215** ,049 –,107 ,072 ,146 ,095 ,078 ,124 ,073 ,221** ,172* 

Sig. (2-tailed) ,004 ,513 ,157 ,340 ,053 ,207 ,300 ,101 ,337 ,003 ,022 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Продовження таблиці Ж.1.4 

фаза напруження 

Pearson Correlation –,220** –,085 –,199** -,059 ,059 ,040 ,230** ,154* ,156* ,326** ,283** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,263 ,008 ,438 ,438 ,595 ,002 ,040 ,039 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

неадекватне вибіркове 

емоційне реагування 

Pearson Correlation –,180* ,071 -,069 ,074 ,146 ,124 ,281** ,214** ,265** ,210** ,281** 

Sig. (2-tailed) ,017 ,346 ,359 ,326 ,053 ,100 ,000 ,004 ,000 ,005 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційно-моральна 

дезорієнтація 

Pearson Correlation –,157* –,011 –,109 ,001 ,004 ,071 ,234** ,230** ,084 ,237** ,188* 

Sig. (2-tailed) ,037 ,885 ,148 ,989 ,958 ,346 ,002 ,002 ,264 ,001 ,012 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

розширення сфери економії 

емоцій 

Pearson Correlation –,115 –,264** –,250** –,220** –,116 –,019 ,079 ,022 ,026 ,064 ,052 

Sig. (2-tailed) ,126 ,000 ,001 ,003 ,123 ,797 ,293 ,774 ,732 ,400 ,488 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

редукція професійних 

обов’язків 

Pearson Correlation –,104 –,060 –,107 –,055 ,079 ,011 ,201** ,109 ,203** ,174* ,223** 

Sig. (2-tailed) ,167 ,429 ,155 ,468 ,296 ,886 ,007 ,147 ,007 ,020 ,003 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза резистенції 

Pearson Correlation –,210** –,089 –,195** –,067 ,054 ,074 ,304** ,218** ,229** ,259** ,288** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,239 ,009 ,379 ,477 ,331 ,000 ,004 ,002 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 



 249 

Закінчення таблиці Ж.1.4 

р ≤ 0,05,** р ≤ 0,01 

емоційний дефіцит 

Pearson Correlation –,269** –,111 –,248** –,165* –,122 –,160* ,098 ,109 ,014 ,062 ,044 

Sig. (2-tailed) ,000 ,141 ,001 ,028 ,104 ,033 ,192 ,149 ,856 ,412 ,559 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

емоційна відстороненість 

Pearson Correlation –,071 ,078 ,006 ,047 ,144 ,027 ,270** ,286** ,243** ,283** ,310** 

Sig. (2-tailed) ,350 ,301 ,936 ,535 ,055 ,718 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

особистісна 

відстороненість 

Pearson Correlation –,052 –,143 –,128 –,100 ,079 ,085 ,218** ,249** ,313** ,265** ,342** 

Sig. (2-tailed) ,496 ,058 ,089 ,184 ,298 ,260 ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

психосоматичні та 

психовегетативні 

порушення 

Pearson Correlation –,302** –,077 –,247** ,048 ,130 ,110 ,257** ,111 ,201** ,394** ,349** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,307 ,001 ,529 ,084 ,146 ,001 ,143 ,007 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

фаза виснаження 

Pearson Correlation –,247** –,094 –,222** –,092 ,046 –,020 ,283** ,274** ,250** ,314** ,333** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,215 ,003 ,221 ,541 ,794 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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Додаток З 

Таблиця З.1.1 

Значення шкал “Інивідуально-типологічного опитувальника” для 

досліджуваних осіб із різними рівнями СЕВ (N = 177) 

Шкали 

Групи 

ВР СЕВ СР СЕВ НР СЕВ 

Х  σ σ² Х  σ σ² Х  σ σ² 

Індивідуально-типологічний опитувальник 

Брехня 2,69 1,49 2,22 3,09 1,51 2,29 3,80 2,03 4,12 

Агравація 1,00 1,13 1,27 0,62 1,00 1,01 0,28 0,59 0,35 

Екстраверсія 7,13 1,63 2,66 6,65 1,98 3,95 6,85 1,89 3,60 

Спонтанність 5,82 1,94 3,78 5,62 2,02 4,09 5,92 1,69 2,86 

Агресивність 5,00 1,65 2,73 4,93 1,61 2,59 4,36 1,61 2,59 

Ригідність 5,95 1,39 1,95 5,51 1,34 179 5,80 1,44 2,09 

Інтраверсія 2,83 1,75 3,06 2,96 1,71 2,94 2,30 1,55 2,43 

Сенситивність 4,08 1,99 3,99 4,27 1,61 2,62 4,38 1,42 2,03 

Тривожність 4,17 1,15 1,33 3,08 1,28 1,65 2,93 1,39 1,93 

Лабільність 5,30 1,42 2,04 5,78 1,54 2,39 5,84 1,10 1,27 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія, σ – стандартне відхилення
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Таблиця З.1.2 

Значення показників професійної дезадаптації для досліджуваних осіб із 

різними рівнями СЕВ (N = 177) 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія, σ – стандартне відхилення 

Шкали 

Групи 

ВР СЕВ СР СЕВ НР СЕВ 

Х  σ σ² Х  σ σ² Х  σ σ² 

Професійна дезадаптація 
Емоційні 

зрушення 
4,21 3,33 11,08 2,09 2,10 4,42 1,05 1,40 1,96 

Особливості 

віддалених 

психічних 

процесів 

2,34 2,12 4,51 1,16 1,15 1,33 0,68 0,95 0,91 

Зниження 

загальної 

активності 
3,78 2,47 6,08 1,98 1,46 2,15 1,26 1,31 1,72 

Відчуття втоми 3,91 2,52 6,35 1,37 1,42 2,00 0,72 1,17 1,37 
Погіршення 

самопочуття 
14,26 9,15 83,75 6,62 4,63 21,47 3,73 3,87 14,98 

Соматовегетативні 

порушення 
6,47 6,56 43,08 2,63 3,75 14,06 1,37 2,38 5,69 

Порушення циклу 

“сон – бадьорість” 
7,39 2,31 5,34 4,00 2,11 4,46 3,45 1,80 3,27 

Особливості 

соціальної 

взаємодії 
4,56 2,98 8,89 2,36 2,01 4,06 1,73 2,19 4,80 

Зниження 

мотивації до 

діяльності 
4,17 2,24 5,05 2,85 1,98 3,92 1,68 1,44 2,08 

Професійна 

дезадаптація 
36,86 19,04 362,75 18,37 10,89 118,75 11,97 8,73 76,28 
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Таблиця З.1.3 

Значення показників життєстійкості та працездатності курсантів із 

різними рівнями СЕВ (N = 177) 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія, σ – стандартне відхилення 

Шкали 

Групи 

ВР СЕВ СР СЕВ НР СЕВ 

Х  σ σ² Х  σ σ² Х  σ σ² 

Тест життєстійкості 
Життєстійкість 36,87 19,05 362,75 103,82 11,64 135,58 109,86 12,57 157,97 

Включеність 84,78 15,063 226,90 45,63 5,51 30,4 47,68 5,34 28,59 

Контроль 36,69 9,94 98,85 39,37 5,10 26,064 41,04 5,60 31,43 

Приняття 

ризику 
31,91 5,27 27,81 18,81 3,53 12,50 21,13 3,96 15,71 
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Таблиця З.1.4 

Значення показників життєстійкості та працездатності курсантів із 

різними рівнями СЕВ (N = 177) 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія, σ – стандартне відхилення 

Шкали 

Групи 

ВР СЕВ СР СЕВ НР СЕВ 

Х  σ σ² Х  σ σ² Х  σ σ² 

Методика діагностики станів зниженої працездатності 
Індекс втоми 19,86 4,33 18,75 18,18 7,14 51,11 16,30 6,78 46,01 

Індекс 

монотонії 
20,69 2,49 6,22 18,08 4,16 17,37 16,64 4,40 19,38 

Індекс 

пренасичення 
22,43 6,27 39,34 18,90 6,89 47,52 16,53 5,93 35,37 

Індекс 

стресу 
19,73 2,36 5,56 18,25 3,48 12,12 16,52 4,71 22,27 
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Таблиця З.1.5 

Значення показників копінг-стратегій поведінки курсантів із різними 

рівнями СЕВ (N = 177) 

Шкали 

Групи 

ВР СЕВ СР СЕВ НР СЕВ 

Х  σ σ² Х  σ σ² Х  σ σ² 

SACS 
Асертивні дії 20,69 5,55 30,85 21,89 3,12 9,78 22,77 3,85 14,83 

Вступ у соц. 

контакт 
23,08 5,63 31,71 24,00 4,38 19,19 24,15 3,32 11,06 

Активна 

поведінка 
43,78 9,46 89,54 45,89 5,30 28,16 46,92 5,36 28,80 

Пошук 

соц.підтримки 
20,95 5,17 26,77 20,67 5,53 30,64 21,75 5,42 29,41 

Обережність 21,82 5,33 28,42 21,96 3,42 11,75 20,83 4,49 20,24 

Імпульсивні дії 16,95 4,73 22,40 15,27 4,31 18,58 15,52 4,88 23,83 

Уникання 17,69 5,97 35,67 14,62 4,74 22,48 13,03 4,74 22,47 

Маніпулятивні 

дії 
22,52 5,50 30,35 20,77 5,45 29,72 19,31 4,52 20,51 

Асоціальні дії 20,08 5,37 28,90 17,65 5,56 30,89 17,23 5,33 28,50 

Агресивні дії 17,69 6,33 40,13 15,25 4,65 21,67 13,27 4,96 24,64 

Асоціальна 

поведінка 
37,78 9,64 92,99 32,91 8,49 72,15 30,51 8,77 77,03 

Примітки: Х – середнє арифметичне, σ² – дисперсія, σ – стандартне відхилення   
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Додаток К 

Таблиця К.1.1 

Факторний аналіз проявів синдрому “емоційного вигорання” в курсантів 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,134 24,599 24,599 7,134 24,599 24,599 5,250 18,102 18,102 

2 3,170 10,930 35,530 3,170 10,930 35,530 3,438 11,856 29,958 

3 2,569 8,860 44,390 2,569 8,860 44,390 2,291 7,898 37,857 

4 2,146 7,399 51,789 2,146 7,399 51,789 2,103 7,253 45,109 

5 1,650 5,691 57,480 1,650 5,691 57,480 2,061 7,106 52,216 

6 1,329 4,584 62,064 1,329 4,584 62,064 1,782 6,144 58,360 

7 1,174 4,048 66,113 1,174 4,048 66,113 1,658 5,718 64,078 

8 1,028 3,545 69,658 1,028 3,545 69,658 1,618 5,580 69,658 

9 0,816 2,815 72,473       

10 0,785 2,706 75,179       

11 0,731 2,521 77,700       

12 0,654 2,254 79,954       

13 0,596 2,055 82,009       

14 0,579 1,996 84,005       

15 0,565 1,949 85,954       

16 0,523 1,804 87,757       

17 0,474 1,635 89,393       

18 0,454 1,565 90,957       

19 0,430 1,484 92,442       

20 0,368 1,270 93,711       

21 0,341 1,176 94,888       

22 0,303 1,045 95,933       
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Продовження таблиці К.1.1 

23 0,261 0,902 96,834       

24 0,245 0,844 97,679       

25 0,225 0,777 98,455       

26 0,168 0,578 99,033       

27 0,160 0,553 99,586       

28 0,108 0,373 99,959       

29 0,012 0,041 100,000       

Примітка. вісім факторів описують 69,65 % загальної дисперсії 
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Таблиця К.1.2 

Факторні навантаження показників синдрому “емоційного вигорання” в курсантів 

 

Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 

Житєстійкість –0,950        

Контроль –0,867        

Включеність –0,836        

“Прийняття ризику” –0,762        

Погіршення самопочуття 0,694        

Порушення циклу “сон – бадьорість” 0,583        

Особливості соціальної взаємодії 0,575        

Зниження мотивації до діяльності 0,458        

Індекс втоми  0,933       

Індекс перенасичення  0,888       

Індекс стресу  0,855       

Індекс монотонії  0,846       

Ригідність   0,807      

Агресивність   0,750      

Спонтанність   0,611      

Тривожність   0,414      

Імпульсивні дії    0,798     

Уникання    0,646     

Непрямі дії    0,594     

Асоціальна поведінка (агресивні дії)    0,571     

Активна поведінка (асертивні дії + 

вступ у контакт) 

    0,733    

Пошук соціальної підтримки     0,712    
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Продовження таблиці К.1.2 

Обережні дії     0,691    

Соматовегетативні порушення      0,690   

Агравація      0,665   

Сенситивність       0,767  

Лабильність       0,667  

Інтраверсія        –0,800 

Екстраверсія        0,796 



 

Додаток Л 

Інформаційне забезпечення комплексної тренінгової програми 

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів” 

Додаток Л.1 

Модуль 1. Інформативний 

 

Заняття 1. Вплив службової та навчальної діяльності на 

особистість курсанта закладу вищої освіти МВС України. Психологічна 

готовність курсанта до змін 

Міні-лекція “Зміни – це комплексний конструкт, що супроводжує 

кожного з нас на всіх етапах життя. Багато з них у людини відбувається 

шляхами причинно-наслідкового зв’язку, проб та помилок, синусоїдно тощо. 

Складність у процесі змін полягає в необхідності змінювати себе, а не 

обставини, що склалися. Людина, яка змінює власне життя, вміє виходити зі 

звичної зони комфорту, чимось жертвувати заради нового. Це означає, що 

вона прагне досягнути поставленої мети, здатна брати на себе 

відповідальність за результати змін, і саме тоді буде розуміти та свідомо 

сприймати їх як природній процес та шлях до розвитку. 

Серед основних принципів готовності людини до змін виділяють такі: 

сприйняття їх як безперервний природній процес та шлях до успіху; відчуття 

дискомфорту під час змін є нормальною реакцією людини; будь-які зміни в 

житті потребують певної плати заради досягнення бажаного. Саме тоді, – 

коли в нас несформована або відсутня готовність до змін проявляються 

неефективні стратегії поведінки. Чим більше людина усвідомлює роль змін в 

її житті, позитивно сприймає їх, тим краще вона може впоратися із будь-

якою ситуацією, прийняти правильні рішення та керувати ними, а також 

розширює шляхи досягнення успіху, збагачує власну мотиваційну сферу 

[244]. 
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Заняття 2. Синдром “емоційного вигорання” та його прояви в 

курсантів і працівників поліції 

Міні-лекція: “Синдром “емоційного вигорання” – поширене явище 

серед фахівців системи “людина-людина”, зокрема працівників поліції. За 

результатами вітчизняних досліджень, науковцями виявлено, що працівники 

поліції посідають серед них п’яте місце. До характерних ознак синдрому 

відносяться такі, як: відчуття втоми, виснаження, емоційне перенасичення 

контактами з колегами та суб’єктами професійної діяльності, цинічність, 

дратівливість, безсоння, емоційна відстороненість, зневажливе ставлення до 

роботи, зниження мотивації до діяльності тощо. Американська дослідниця 

К. Маслач вдало передає суть синдрому “емоційного вигорання”, називаючи 

його “ерозією душі”. Під ним розуміють комплекс особливих психічних 

проблем, що виникають у людини у зв’язку з її професійною  

діяльністю [28]. 

На виникнення емоційного вигорання впливають зовнішні та внутрішні 

чинники. До зовнішніх, яких можна уникнути або певним чином 

нейтралізувати, відносять такі: несприятливий соціально-психологічний 

клімат у колективі, конфліктні взаємини як по вертикалі так і по горизонталі, 

рольові конфлікти, дестабілізуюча організація праці, напруженість та 

конфліктність у професійному середовищі, професійний контингент 

поліцейського, публічність виконання службової діяльності, недостатня 

підтримка колег тощо. До внутрішніх чинників належать: недостатність 

мотивації, надмірне переживання службових ситуацій, прояви емоційної 

ригідності тощо. 

Головними симптомами емоційного вигорання є: фізичні, емоційні, 

поведінкові, соціальні й інтелектуальні. До фізичних належать: втома та 

виснаження, мінливість ваги, розлад сну (безсоння), погіршення стану 

здоров’я, чутливість до змін погодних умов та інфекційних захворювань 

тощо. Серед емоційних симптомів виділяють: цинічність, песимістичність, 
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схильність до самозвинувачення, усамітненість, прояви тривожності та 

занепокоєння, дратівливість, депресивні прояви, деперсоналізація. 

Поведінкові виражаються в ігноруванні або порушеннях виконання 

професійних обов’язків і режиму праці, зменшенні продуктивності 

діяльності, уникненні самостійного прийняття рішень, прагненні залишити 

службу, зловживанні спиртними напоями тощо. До інтелектуальних 

симптомів належать: зниження концентрації уваги, апатія та втрата інтересу 

до життя, недовіра, утрата творчого підходу у вирішенні професійних 

завдань, консерватизм. Серед соціальних виділяють такі: зниження 

соціальної активності, обмеження контактів, зацікавленість лише у власних 

потребах, ізоляція та відсутність підтримки колег, формальне виконання 

завдань, конфліктність, непорозуміння”. 

 

Заняття 3. Психологічні бар’єри та психологічний захист 

Міні-лекція: “Психологічний захист – це не завжди усвідомлений 

постійно діючий механізм самозбереження людини, зокрема душевної 

рівноваги й власних ресурсів. Він складається з низки прийомів, які 

використовує особистість для зменшення негативних впливів на себе та 

зниження рівня неприємних переживань. Процес психологічного захисту 

можна відобразити умовно формулою: конфлікт – тривога – захисні реакції. 

Невідповідність між потребами людини й вимогами навколишнього 

середовища спричиняє конфлікт, викликає переживання та тривогу, що 

сприяють порушенню внутрішньої рівноваги. З часом у людини починає 

формуватися система, яка захищає внутрішній світ особистості від 

руйнівного впливу. Такий психологічний захист відбувається підсвідомо й 

автоматично. Необхідно зазначити, що не всі його мають позитивний вплив 

на саму людину, її дії та вчинки. Психологічний захист буває як 

конструктивним, так і деструктивним.  

До основних його механізмів відносять заміщення, витіснення, 

заперечення, відчуження, проекцію, деперсоналізацію, раціоналізацію, 
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регресію, ідентифікацію, компенсацію, сублімацію, катарсис. Під 

заміщенням розуміють перенесення негативних емоцій і реакцій від осіб, 

яким людина не може протистояти на слабших або залежних від інших. 

Витіснення – це забування людиною життєвих травмувальних спогадів 

шляхом їх переходу в несвідоме. Уникання неприємних ситуацій, що 

асоціюються з попередніми негативними спогадами називається втечею. Під 

проекцією розуміють приписування власних негативних якостей іншим 

людям для самозаспокоєння. 

Раціоналізація – це захист шляхом трансформації певної частини 

інформації з метою збереження самоповаги. Регресія – означає повернення 

дорослої людини до дитячих форм поведінки. Компенсація передбачає 

використання альтернативних позитивних варіантів виходу із ситуацій, що 

склалися, для збереження позитивної оцінки себе. Під сублімацією 

розуміють захист шляхом переорієнтації емоцій у найбільш сприятливіше 

для людини русло. 

Отже, усі механізми психологічного захисту допомагають людині 

зберегти емоційну й душевну рівновагу через повне або часткове відсікання 

негативних подій чи інформації, а деякі з них – допомагають трансформувати 

її в систему власних цінностей. 

Людина є частиною соціального середовища й постійно активно 

взаємодіє з ним з метою задоволення власних потреб. Але для цього вона 

постійно має долати певні перешкоди, тобто бар’єри. До психологічних 

бар’єрів ми віднесемо: незацікавленість, невпевненість, страх, тривогу, 

сумнів, невизначеність тощо. Вони є внутрішньою перешкодою особистості, 

що виникає через негативний життєвий досвід, заважає успішному 

виконанню дій. Розглянемо основні психологічні бар’єри людини до 

нововведень. До них відносяться такі: неприйняття нового, неусвідомлене 

упереджене ставлення до змін; негативні поведінкові реакції (страх, гнів 

тощо); прояв дискомфорту щодо незвичних обставин; негативна соціальна 

установка до інновацій. Тобто будь-які зміни в нашому житті, викликають 
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негативні емоційні прояви, зумовлені потребою в захищеності, комфорті. 

Водночас можна стверджувати, що всі люди прагнуть бути щасливими й 

успішними та мають певні цілі в житті. Основними критеріями успішності 

людини найчастіше є професійні досягнення (престижна робота, 

професіоналізм, кар’єрне зростання), статусність (високий соціальний статус, 

керівна посада, повага довколишніх, достатнє матеріальне забезпечення), 

соціально-значимі цінності (освіта, сім’я, діти). Саме прагнення бути 

успішним впливає на людину на підсвідомому рівні, змушують докладати 

зусилля та долати бар’єри”. 

 

Модуль 2. Мотиваційний 

 

Заняття 1. Життєві та професійні цінності, пріоритети 

курсантів 

Міні-лекція: “Життєві цінності кожної людини формуються протягом 

життя та є її путівником. Мета й мотиви, мрії та прагнення, поведінка і 

вчинки –індивідуальні для кожного з нас та слугують вектором, що 

направляє людину. Вони формуються під впливом обставин й оточення: 

батьків, друзів, однокурсників, офіцерів, викладачів, телебачення, соціальних 

мереж. 

Усе наше життя та ставлення до навколишніх відображається в системі 

життєвих цінностей. Зазвичай, кожна людина має їх декілька, розташованих 

у певній ієрархії. Вони можуть підсилювати одна одну, але можуть бути 

суперечливими за своєю природою та сприяти появі внутрішнього 

конфлікту. Основні життєві цінності людини можна умовно розділити на три 

основні категорії: особисте життя та стосунки, професійна діяльність, 

саморозвиток. 

Отже, життєві цінності – це те, що люди вважають важливим для свого 

життя, про що вони мріють, до чого прагнуть. 
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Ми постійно в житті робимо вибір. Щоб не зробити помилку, не 

заплутатися, потрібно добре все обдумати та правильно розставити 

пріоритети. Вчасно визначитися – значить поставити значущі на перше місце 

цінності, а на друге – усі інші. Можливо деякі з них потрібно зовсім 

викреслити зі свого життя, якщо вони не мають сенсу. Перше місце займають 

життєво важливі цінності. Склавши макет власних цінностей, ви побачите 

свою реальну картину дійсності та свого майбутнього, що є стимулом до дії, 

прагненням до кращого життя, до кращого себе”. 

Вправа “Садівник” 

Десь дуже далеко від міста й зовсім близько до Вашої душі, є Чудовий 

сад. У ньому будь-яка квітка й дерево знаходять основу для того, щоб почати 

рости, – і тягнуться кожною гілочкою, листям, квіткою до небес, до великого 

Сонця, тепла якого вистачає на всіх. Вашому Чудовому саду не страшні 

засуха, злі заморозки, ненажерлива гусінь і лісоруби, тому що народжується 

він у Вашій душі і починає там жити й розквітати! Завжди, коли Ви 

забажаєте його побачити, то Ви бачитимете його квітучим. 

Хто Садівник цього Чудового Саду? Ви. Ви – його творець і 

насаджуєте тут квіти й даєте життя деревам, просто побачивши їх у своїй 

душі й промовивши їм: “Зростайте!”. 

Ви – Садівник, але Ваш Сад живий, він давно вже росте сам, 

підживлюється Вашими яскравими мріями і теплими посланнями, темними 

страхами і світлими надіями, і, як у Садівника, у Вас буває тут багато роботи. 

Який він, Ваш Сад сьогодні? Придивіться! Ваш Сад... 

Він може бути схожий на старий, трохи занедбаний панський сад – з 

тихим, затягнутим ряскою ставком і осокою біля пологого берега, і кислими 

антонівками, що хрускотять під ногами? Можливо, Ваш Сад живий і 

таємничий, де блукаючі стежки сходяться в темній балці, перестрибують 

справжні струмки і раптом розчиняються несподіваними галявинами? А 

може бути, стримана краса Вашого Саду відрізняється строгістю, прямими 

доріжками, акуратними англійськими газонами, підстриженими деревами і 
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круглими клумбами? Або Ваш Сад бачиться Вам світлим і святковим, з 

охапкою квітів і метеликів, просторими полянками, легкими стежками між 

ними і жовтими лавками? 

Сядьте на лавку, послухайте дзижчання товстих джмелів, що 

перелітають з квітки на квітку, і згинають їх під своєю вагою... Візьміть у 

себе тишу відпочинку, шелест листя, хвилі ароматів... Відчуйте свіжість 

насиченого росою повітря, охопіть поглядом красу плодових дерев і 

чагарника... 

Чудовий Ваш Сад, але його краса в тому, що Ви створюєте його таким. 

А як Ви це робите? Як замість дичок у Вас з’являються плодоносні яблуні, як 

Ви творите зі звичайних, засіяних бур’янами луків – розкіш багатих, 

кольорових квіткових килимів? Які у Вас є інструменти, що Ви тримаєте в 

руках, коли йдете у свій Сад? У Серці у Вас – любов, але бувають у Ваших 

руках великі садові ножиці і міцна лопата? Чи можуть рости в Вашому саду 

кропива, лобода, лопухи – і що Ви з ними робите? 

Якщо Ви виявили ділянку Вашого Чудового Саду, де дерева і кущі 

неприборкано розрослися в усі сторони, бур’яни розповзлися по доріжках і 

клумбах, зверніться до цього місця з відкритою і люблячою душею, з 

чистотою помислів і розпочніть саме у цій частині наводити порядок. 

Можливо, Ви косите траву або виполюєте бур’яни, обрізаєте гілля, стрижете 

чагарник, пересаджує рослини, поливаєте їх, підживлюєте… Робіть все, як 

вважаєте за потрібне, щоб привести Сад у порядок... 

А коли Ви відчуєте втому, і Вам потрібно відновити сили, віднайти 

джерело натхнення для продовження роботи, зупиніться й подивіться на ту 

частину саду, яку Ви вже упорядкували, та зрівняйте її з ділянками саду до 

яких Ваша рука ще не торкнулася... (3 хвилини) 

Тепер скажіть Саду “до побачення” й зі свіжими силами повертайтеся 

сюди. 
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Заняття 2. Мотивація та її вплив на особистість курсанта 

Притча “Найважливіші речі” 

Один юнак постійно хвилювався щодо свого життя й майбутнього. 

Прогулюючись на березі моря, він зустрів мудрого старця. 

– Що тебе тривожить, юначе? – запитав старець. 

– Здається, я не можу збагнути, що в житті для мене найважливіше, – 

відповів юнак. 

– Це дуже просто, – сказав старець. Він підняв із землі порожнього 

глечика й почав заповнювати його камінням завбільшки з кулак. Заповнивши 

глечик по вінця, запитав: 

– Цей глечик повний, чи не так? 

– Так, – погодився юнак. 

Старець мовчки кивнув, узяв жменю дрібних камінців, кинув їх у 

глечик і злегка потрусив. Вони заповнили пустоти між великим камінням. 

Він усміхнувся і запитав: 

– А тепер глечик повний? – Юнак ствердно кивнув. Тоді старець узяв 

пригорщу піску й висипав його у глечик. Він заповнив пустоти, що 

залишилися. 

– Ось відповідь на твоє запитання, – сказав старець. – Велике каміння – 

це найважливіші речі в житті: родина, кохана людина, твій духовний 

розвиток, мудрість. Якщо втратиш усе, крім цього, твоє життя все одно буде 

повним. Він хвильку помовчав, а потім мовив: 

– Дрібні камінці – це також важливі для тебе речі: робота, дім, 

матеріальний добробут. А пісок – дрібниці, які насправді не мають жодного 

значення. 

Юнак слухав дуже уважно і старець продовжив: 

– Деякі люди роблять помилку. Вони спочатку засипають у глечик 

пісок і в ньому не лишається місця для каміння. Так і в житті. Якщо 

витрачати сили на дрібні й незначущі речі, у ньому не буде місця для 

найважливіших цінностей. Тому передусім подбай про велике каміння, але 
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не забувай і про дрібне. А пісок хвилі життя самі наб’ють у проміжки між 

ними. 

Міні-лекція: “Мотивація – це сукупність рушійних сил, що спонукають 

людину до виконання певних дій. Вона визначає організованість, активність, 

стійкість особистості, здатність задовольняти потреби тощо.  Мотивація у 

своїй еволюції сприймалася у вигляді “батога і пряника” (покарання та 

винагороди), як людський ресурс, а також асоціювалася з поняттям 

стимулювання. А потреби, інтереси, стимули й мотиви складають її важливу 

частину. 

Мотив – це внутрішня сила, що спонукає людину до здійснення певних 

дій чи поведінки. Він спрямовує її діяльність у конструктивне русло, регулює 

інтенсивність праці, трудовитрати, схиляє проявляти сумлінність, 

наполегливість, старанність в досягненні цілей. 

Мотиви діяльності бувають внутрішні та зовнішні. Зовнішні 

формуються під впливом навколишнього соціального середовища, а 

внутрішні – пов’язані з одержанням задоволення у процесі діяльності. 

Наприклад, цікава робота приносить людині задоволення, у протилежному 

разі призводить до виснаження енергопотенціалу та зниження 

продуктивності праці. Здатність розвивати внутрішню мотивацію – це 

більше, ніж формула або система. Тривала й ефективна внутрішня 

мотивація – це філософія життя. 

У процесі професійної діяльності для оцінки самодетермінованості та 

компетентності працівника необхідним є зворотний зв’язок від 

навколишнього соціального середовища, що проявляється у трьох видах: 

інформуючому, індиферентному, контролюючому.  

Контролюючий зворотний зв’язок найчастіше виражається за 

допомогою грошової винагороди чи стягнення, позитивної чи негативної 

оцінки, заохочення чи покарання. Інформуючий зворотний зв’язок має 

позитивний характер, оскільки при його використанні людина отримує 

інформацію про власну діяльність шляхом аналізу та пояснень причин та 
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шляхів покращення результатів, про успіх чи невдачу. Індиферентний зв’язок 

реалізується через інформацію про результат діяльності. Ураховуючи 

особливості та специфіку освітньої й службової діяльності курсанта, треба 

зазначити, що в ній найчастіше проявляється контролюючий зворотний 

зв’язок”. 

 

Модуль 3. Розвивальний 

 

Заняття 1. Саморозвиток курсанта. Основні напрями професійного 

саморозвитку й професійної ідентичності 

Міні-лекція: “Саморозвиток – це фундаментальна здатність людини бути 

творцем  свого життя. Кожен із нас здатен обирати власний життєвий шлях, 

визначати мотиви поведінки, вчинки, перспективи на майбутнє та 

вибудовувати взаємостосунки з іншими людьми, керуючись світоглядними 

принципами. 

Саморозвиток – це процес, що сприяє самовдосконаленню, самореалізації 

особистості й складається з: особистісного, інтелектуального, фізичного та 

професійного розвитку. 

Розвиток особистості можна розділити на кілька етапів. Спочатку 

необхідно пізнати себе, а потім вже переходити до активної діяльності та 

формування нових стратегій поведінки. 

Діяльність є невід’ємною складовою способу життя людини, важливим 

засобом її формування та розвитку як члена суспільства й особистості. Для 

того, щоб вона стала професіоналом своєї справи, не зазнала негативного 

впливу професії, необхідно постійно займатися саморозвитком. 

Професійний саморозвиток – це процес особистісного та професійного 

самовдосконалення, спрямований на підвищення рівня професіоналізму, 

розвиток професійно важливих якостей, акумулювання професійної 

майстерності, досвіду, знань, умінь, норм і цінностей. Професіоналізм 

характеризується вмінням вирішувати професійні завдання, особливим 
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розумінням складних обставин, умінням діяти в особливих умовах, 

приймаючи рішення в ситуаціях невизначеності тощо. 

Основу здатності до саморозвитку складають такі уміння: бачити власні 

недоліки й обмеження; аналізувати їх причини у процесі діяльності; 

критично оцінювати результати своєї роботи, зокрема не лише невдачі, але й, 

особливо, успіхи. 

Існує три напрями професійного саморозвитку, а саме: 

1. Формування необхідних для професійної діяльності умінь і якостей. 

Це, звичайно, важке завдання, яке варто вирішувати за допомогою 

наставників, викладачів і тренерів. 

2. Розвиток наявних позитивних умінь і якостей, цілеспрямовано над 

цим працюючи. 

3. Усунення недоліків та обмежень, що знижують ефективність 

діяльності працівника й заважають його професійному зростанню. 

Найефективнішим є комплексний розвиток поліцейського (курсанта) в 

цих трьох напрямах. Зокрема для саморозвитку потрібні умови та ресурси. 

До двох найважливіших груп умов відносяться культурні й особистісні, 

взаємопов`язані між собою. Для особистісного саморозвитку будь-якому 

курсанту чи поліцейському важливо мати такі ресурси, як: час для 

саморозвитку, доступ до інформації,  методична забезпеченість умов 

діяльності. 

 

Заняття 2. Ефективні способи взаємодії, робота в команді 

Міні-лекція: “Кожна людина певною мірою прагне самоствердитися в 

колективі, посісти у ньому найзручніше місце. Проте процес включення її в 

систему колективних взаємин складний, неоднозначний і глибоко 

індивідуальний. Існує три найпоширеніші варіанти розвитку взаємин між 

особистістю й колективом: особистість підкоряється колективу (конформізм);  

особистість і колектив знаходяться в оптимальних взаєминах (гармонія); 

особистість підкоряє собі колектив (нонконформізм). У кожному з цих 
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загальних варіантів виділяється безліч ліній взаємин, наприклад, колектив 

відмовляється від особистості, особистість ігнорує колектив, співіснування за 

принципом невтручання тощо. 

Міжособистісні стосунки в колективі характеризуються такими рисами: 

високою груповою згуртованістю; колективним самовизначенням – на 

противагу конформності або нонконформності, що проявляються у групах 

низького рівня розвитку; колективною ідентифікацією; соціально-ціннісним 

характером мотивації міжособистісних виборів; високою референтністю 

членів колективу щодо один до одного; об’єктивністю в покладанні та 

прийнятті відповідальності за результати спільної діяльності. 

Як ми вже зазначали, одним із важливих критеріїв рівня розвитку групи 

є згуртованість. Це риса, що характеризує її міцність і сталість психологічних 

зв’язків між членами колективу в межах соціальної спільності. Чим 

згуртованіша група, тим імовірніше, що вона спроможна протистояти 

впливові внутрішніх і зовнішніх чинників, які її дезорганізують.  

Формуванню згуртованої групи сприяє наявність у її членів таких 

якостей, як:  уміння слухати, співчувати; готовність допомагати іншим; 

уміння знайти спільне бачення, загальні цінності та інтереси; чіткість і ясність 

позицій; прагнення уникати конфліктів; відкритість, гнучкість. Проте, деякі 

фактори перешкоджають формуванню згуртованої групи, а саме: бажання 

домінувати й (або) постійно вступати в суперечку; безапеляційні заяви; оцінка 

ідей інших як поганих або невірних; звичка бути завжди правим; потреба бути 

переможцем, брати верх; байдужість, апатія, нудьга. 

До чинників, що сприяють згуртованості колективу належать такі: ідейна 

згуртованість; міжособистісна згуртованість; організаційна згуртованість”. 

 

Заняття 3. Менеджмент (планування та розподіл робочого часу, 

професійний ріст) 

Міні лекція: “Відомий психолог Патрік Н. Портер порівнює наше життя 

з банком, де час – це кредити, для втілення наших справ. Щоранку нам 
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надається 86 400 секунд, а щовечора анулюються всі, які не вдалося 

інвестувати в хороші справи. Банк нашого життя ніколи не переносить 

залишок часу на завтра, не дозволяє перевищувати кредит. Кожного дня він 

відкриває для нас новий рахунок, щоночі спалює всі документи попереднього 

дня. Якщо ви не змогли скористатися сьогоднішнім депозитом – це 

безповоротна втрата часу. Дороги назад немає. Не можна взяти грошеі з 

резерву завтрашнього дня. Ви маєте жити в теперішньому часі, 

використовуючи депозит, тобто час сьогоднішнього дня”. 

 

Заняття 4. Розвиток комунікативних навичок 

Міні-лекція. “Спілкування відіграє величезну роль у житті суспільства. 

Без нього неможливий процес виховання, формування, розвитку особистості, 

міжособистісні контакти. У спілкуванні відбувається обмін інформацією та її 

інтерпретація, взаємосприйняття, взаєморозуміння, взаємна оцінка, 

співпереживання, формування симпатій, антипатій, характеру 

взаємостосунків, переконань, поглядів, психологічний вплив, розв’язання 

суперечностей, здійснення спільної діяльності. 

Комунікація – це процес двостороннього обміну інформацією, що 

призводить до взаємного порозуміння. Якщо взаєморозуміння не досягнуто –

комунікація не відбулася. У її процесі здійснюється взаємний вплив людей 

один на одного, обмін ідеями, інтересами, настроями, почуттями.  

Комунікація між людьми має ряд специфічних особливостей: 

– наявність відносин двох індивідів, кожний із яких є активним 

суб’єктом. Взаємне їх інформування передбачає налагодження спільної 

діяльності; 

– можливість взаємного впливу партнерів один на одного шляхом 

системи знаків; 

– комунікативний вплив лише за наявності єдиної системи кодифікації 

кодування та декодування інформації. 
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Спілкування здійснюється за допомогою двох основних каналів: 

розмовного (вербального) та нерозмовного (невербального). 

Людина (комунікатор), адресуючи інформацію іншій особі (рецепієнт), 

має користуватись однією системою кодування й декодування значень, 

тобто розмовляти “однією мовою” для досягнення спільної мети спілкування 

та сумісної діяльності.  

Вербальна комунікація реалізується засобами мовлення. Найпростіший 

різновид усного мовлення – діалог, тобто розмова, що підтримується двома 

співрозмовниками. Другий різновид – монолог, що передбачає мовлення 

людини, звертання до інших.  

Письмова мова виникла значно пізніше, ніж усна. Вона стала 

результатом потреби спілкування між людьми, які були роз’єднані у 

просторі та часі, і розвивалася від піктографії, коли думка передавалась 

умовними схематичними малюнками, до сучасного письма, коли тисячі слів 

записуються за допомогою кількох десятків літер. 

Під час контакту між людьми виникає ціла гама сигналів, що дають 

змогу зрозуміти інформацію, яка передається іншою особою. Так, якщо 

людина чимось пригнічена або стурбована, то для її зовнішнього вигляду й 

поведінки характерні такі сигнали та рухи тіла: очі відведені, на чолі 

виступає піт, руки здійснюють хаотичні рухи (потирання обличчя, шиї). 

Агресія може виявлятися і у специфічному положенні тіла співрозмовника, 

його міміці, жестах.  

Невербальні засоби спілкування досить різноманітні. До основних 

належать такі: 

– візуальні (рухи м’язів обличчя, вираз обличчя, очей; рухи рук, ніг – 

жести; рухи тіла; просторова дистанція; реакція шкіри: почервоніння, 

пітливість; поза, постава; зовнішній вигляд – одяг, зачіска, косметика, 

аксесуари); 
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– аудіальні (паралінгвістичні: гучність, висота, тембр голосу, тон, темп, 

милозвучність мовлення; екстралінгвістичні: мовні паузи, сміх, плач, 

зітхання, кашель, плескання); 

– тактильні (потискання рук, обійми, поцілунки, поплескування по 

плечу тощо); 

– ольфакторні (приємні й неприємні запахи навколишнього 

середовища, природні та штучні запахи людини). 

 

Модуль 4 Формувальний  

 

Заняття 1. “Психічне здоров’я курсанта” 

Міні–лекція: “Здоров’я – це нормальний стан організму, що 

характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при 

функціонуванні всіх органів і систем, рівновагою між організмом та 

зовнішнім середовищем за відсутності хворобливих проявів. Основною 

ознакою здоров’я є здатність до організму пристосовуватися до впливу 

різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий 

організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, 

повноцінно функціонувати в екстремальних умовах. Таким чином, здоров’я – 

це здатність організму перебувати в рівновазі з навколишнім середовищем. 

Виділяють три його складові: фізичне, психічне й моральне (соціальне). 

Фізичне здоров’я – це природний стан організму, обумовлений нормальним 

функціонуванням усіх його органів і систем. Психічне здоров`я залежить від 

стану головного мозку й характеризується особливостями психічних 

процесів і властивостей людини. Моральне (соціальне) здоров’я визначається 

моральними принципами, які є основою соціального життя людини, тобто 

життя в певному людському суспільстві. Усі складові здоров’я тісно 

взаємопов`язані й в сукупності визначають стан здоров`я людини. 

Спосіб життя є однією з головних біосоціальних категорій у 

життєдіяльності людини, одним із критеріїв прогресу. Він характеризується 
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особливостями повсякденного життя людини, охоплює її трудову діяльність, 

побут, задоволення матеріальних і духовних потреб, участь у суспільному 

житті, норми та правила спілкування. На сьогодні доведено, що зі всіх 

факторів, детермінуючих здоров’я, 50–55 % припадає на спосіб життя.  

Спосіб життя людини містить три категорії: рівень життя, якість життя, 

стиль життя. Показниками рівня життя є такі: рівень культури й освіти; 

матеріальні умови життя; статеві, вікові, конституційні особливості людини; 

стан здоров’я; референтне середовище; особливості трудової діяльності; 

особливості сімейних взаємостосунків і виховання, звички; можливості 

задоволення біологічних та соціальних потреб. 

При аналізі способу життя розглядаються особливості професійної, 

суспільної, соціально-культурної й побутової діяльності людини. Особливе 

місце займає її соціальна, трудова і фізична активність. Спосіб життя 

значною мірою обумовлений соціально-економічними умовами, залежить від 

мотивів діяльності конкретної людини, особливостей її психіки, стану 

здоров’я, функціональних можливостей організму. Цим пояснюються 

відмінності у способі життя різних осіб. 

Здоровий спосіб життя можна визначити за такими ознаками: 

1) це мета, що забезпечує гармонію різних періодів життя людини, 

усього життя; 

2) це особистісний зв’язок цілей індивіда з життям виду, роду, народу – 

“поєднання із всесвітнім процесом”; 

3) забезпечує гармонію смислу життя. 

Давно доведено, що все, що робить людина, залишає відбиток на її 

самопочутті та здоров’ї. Гарне здоров’я запорука постійного процесу. До 

нього людина може прагнути, будучи здоровою або навіть інвалідом. У 

гарному здоров’ї проявляються всі цілі життя, інтереси та звички. Людина 

може йти двома шляхами: один веде її до здоров’я, інший – від нього”. 
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Притча “Все залежить від тебе”  

Колись давно в Китаї жив розумний, але пихатий мандарин (знатний  

вельможа). Цілий день він тільки і робив, що приміряв багате вбрання та 

вихвалявся   перед  підданими своїм розумом. Так минали дні за днями, роки 

за  роками… Аж ось країну облетіла  звістка, що неподалік оселився чернець, 

розумніший за самого мандарина. Почувши про це, він розлютився й 

вирішив оголосити поєдинок і відстояти свою славу нечесним способом: 

“Візьму я в руки метелика, сховаю його за спиною й запитаю, що в мене в 

руках – живе чи мертве? Якщо чернець скаже, що живе, я роздушу метелика, 

а якщо мертве – відпущу його”. І ось настав день поєдинку. Багато людей  

зібралось у пишній залі, щоб побачити змагання найрозумніших чоловіків. 

Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з 

нетерпінням чекав ченця. Аж ось двері відчинилися, й до зали увійшов 

невисокий худорлявий чоловік. Він підійшов, привітався і сказав, що готовий 

відповісти на будь-яке запитання. Тоді мандарин мовив: “Скажи-но мені, що 

я тримаю в руках – живе чи мертве?”. Мудрець усміхнувся й відповів: “Усе в 

твоїх руках!”. Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів, 

радісно тріпаючи крильцями [242]. 

 

Заняття 2. Стрес: причини, прояви та профілактика 

Міні-лекція: “Стрес – стан психічної напруги організму; неспецифічна 

його відповідь на вимоги, що пред’являються стресовою ситуацією.  

Життя часом стає суворою й безжалісною школою для людини. 

Труднощі, що виникають на життєвому шляху (від дрібної проблеми до 

трагічної ситуації) викликають у нас емоційні реакції негативного типу, які 

супроводжуються цілою гамою фізіологічних і психологічних зрушень.  

Для виникнення стресу завжди існує багато причин та факторів. 

Найважливими з них є такі: стресогенні події в житті людини, пов’язані із 

взаєминами з тими, хто нас оточує; тип особистості, більш схильної до стресу, 

ніж інші; навколишнє середовище, що сприяяє розвитку стресу (підвищена 
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температура повітря, шум, забрудненість повітря, нестача їжі, води, інших 

необхідних ресурсів, перенаселеність).  

Ознаки стресової напруги: неможливість зосередитися на будь-чому, 

занадто часті помилки в роботі, погіршення пам’яті, постійне відчуття втоми, 

дуже швидке мовлення, зникнення думок, безпричинні головні болі, болі у 

спині, шлунку, зниження рівня задоволеності роботою, втрата почуття гумору, 

зростання кількості викурених цигарок, пристрасть до алкогольних напоїв, 

постійне відчуття голоду або втрата апетиту. 

Психологи виявили, що стрес має чотири види наслідків для людини, що 

проявляється на таких рівнях: 

– емоційному – людина  відчуває тривогу та пригніченість, зростає 

фізична,  психоемоційна напруженість; 

– фізіологічному – у кров викидається значна кількість різноманітних 

гормонів, зокрема адреналін і норадреналін, порушується травлення, 

збільшується обсяг повітря, що вдихається, пришвидшується серцебиття, 

кровоносні судини звужуються, посилюється перистальтика кишечника, 

погіршується загальний стан здоров’я (гіпертонія, астма, серцево-судинні 

захворювання); 

– пізнавальному – знижується концентрація уваги, з’являється 

розсіяність, погіршується короткочасна пам’ять; 

– поведінковому – знижується продуктивність праці, з’являється 

розгубленість, порушується сон, зростає дратівливість, агресивність. 

Проблемні або стресові ситуації ми завжди оцінюємо. Оцінювання 

проводиться у три етапи: первинний, вторинний і переоцінка. Первинна 

оцінка – це висновок, оцінка ситуації, що склалася. Вона буває приємна 

(позитивна), неприємна (негативна, жахлива, загрозлива) й нейтральна. Від 

того, як оцінюється ситуація, залежать емоції (позитивні, негативні), що 

впливають на поведінку людини. Вторинна оцінка передбачає перегляд 

альтернатив вирішення ситуації, відповідь на запитання “Що робити?”. 
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Можливі такі варіанти: здійснити негайну відповідь, подумати, яку стратегію 

поведінки обрати. 

Вторинна оцінка залежить від набутого досвіду вирішення проблемних 

ситуацій, а також ресурсів особистості й середовища, які людина може 

використати (“Що мені може допомогти? ”, “Хто може допомогти? ”, “Як я 

це робив раніше? ”). Переоцінка – це результат повторного перегляду події та 

продовження роздумів про неї. Нові підстави, набутий досвід можуть змінити 

думку про подію. Її переоцінка відкриває нові ресурси особистості й 

середовища та може вплинути на вибір іншої стратегії поведінки”. 

 

Заняття 3. Розвиток навичок саморегуляції 

Міні-лекція “Саморегуляція – це управління своїм психоемоційним 

станом, за допомогою сили слів (афірмації), уявних образів (візуалізації), 

управління м’язовим тонусом і диханням. До її ефектів відносимо: ефект 

заспокоєння (усунення емоційної напруженості), ефект відновлення 

(ослаблення проявів втоми), ефект активізації (підвищення 

психофізіологічної реактивності). 

Існують природні способи саморегуляції психічного стану, до яких 

належить: сон, їжа, спілкування з природою й тваринами, масаж, рух, танці, 

музика тощо. Але їх неможливо використати, наприклад, у робочій ситуації, 

безпосередньо в той момент, коли виникла напружена ситуація або 

накопичилася втома. 

Крім природних способів саморегуляції існують методи психічної 

саморегуляції (самовпливу), застосування яких зменшує внутрішнє 

занепокоєння, покращує увагу та допомагає зосередитися на ситуації, 

заспокоює тіло й душу, зменшує занепокоєння і створює сприятливі умови 

для роботи. Аналіз фізіологічних процесів при використанні таких методів 

психічної саморегуляції, як трансцендентна медитація, аутогенне тренування, 

психом’язове тренування, виявляє спільність фізіологічних змін, що 
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називають релаксаційною реакцією. Вона є способом переходу організму з 

енергорозходування на енергонакопичення. 

До основних методів психічної саморегуляції відносять такі: 

– методи саморегуляції, пов’язані з управлінням диханням; 

– методи саморегуляції, пов’язані з управлінням тонусом м’язів; 

– методи психічної саморегуляції, пов’язані з використанням образів; 

– методи психічної саморегуляції, пов’язані із впливом слова; 

– методи вольової саморегуляції”. 

 

Заняття 4. Самодопомога та взаємодопомога 

Міні-лекція: “Людина – істота соціальна. У пошуках сенсу життя, виходу 

зі складних життєвих ситуацій, задоволення своїх бажань вона активно 

взаємодіє з іншими людьми, соціумом. Самодопомога може бути першим 

кроком у вирішенні власних проблем, а при наданні допомоги іншим вона 

відчуває безкорисне почуття щедрості, гідності, її самоповага зростає, що дає 

суттєвий терапевтичний ефект. Самодопомога та взаємодопомога є 

рівнозначними й містять об’єднання зусиль людей, які мають схожі 

проблеми, для надання допомоги самому собі та один одному. 

Щоденні життєві складні ситуації, з якими зіштовхується більшість із 

нас, потребують практичних умінь та навичок для надання собі 

психологічної допомоги. Це турбота людини про себе та про свій 

особистісний ріст. До особистісних дисгармоній призводять психологічні 

проблеми, які неадекватно вирішуються особою, або інші патогенні події чи 

фактори, наприклад, рольові конфлікти, поведінкові комплекси, власний 

негативний досвід, неправильні уявлення про рольові очікування або їх 

неприйняття тощо. 

Взаємна допомога – це співробітництво двох і більше осіб, спрямоване 

на надання допомоги один одному в певній діяльності. У соціальній 

психології розрізняють формальну і неформальну допомогу. Люди 

допомагають одне одному неформально в безлічі випадків – за особистою 
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ініціативою, відгукуючись на прохання, коли просто співвідносять свої дії з 

обставинами, що склалися. Формальна допомога – це діяльність, що 

санкціонується суспільством та узаконюється державою; це робота, що 

потребує спеціальної, професійної підготовки. Спрямованість і зміст такої 

підготовки залежить від того, яка допомога надається, кому і в якій формі”. 
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Додаток Л.2 

Модель “Запитання самому собі” 

Цей прийом нейтралізує засоби, що блокують відчуття спокою шляхом 

створення нових перспектив у складних ситуаціях (зокрема пресингу). Коли 

Ви підозрюєте, що перебільшуєте значення якоїсь проблеми, задайте собі 

наступні запитання: 

– Чи дійсно це так важливо? 

– Чи ризикую я чим-небудь дуже важливим для себе? 

– Чи буде це так само важливо для мене через два тижні, місяць? 

– Що може статися в найгіршому разі? 

– Чи варто через це так сильно хвилюватися? 

– Як цю проблемну ситуацію можна вирішити? 
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Додаток М 

Модель психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” 

у курсантів закладів вищої освіти МВС України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СЕВ 

- КОМПЛЕКСНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ; - ЗАГАЛЬНОСТІ; 

- АКТИВНОСТІ Й БЕЗПЕРЕРВНОСТІ;  - ДОБРОВІЛЬНОСТІ; 

- ОБ`ЄКТИВНОСТІ;     - ВЧАСНОСТІ; 

- ГУМАНІЗМУ;   - ДОТРИМАННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ; 

- ЗАКОННОСТІ;   - СИСТЕМНОСТІ, БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ПОСТІЙНОСТІ; 

- НАУКОВОСТІ;   - ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ; 

- ПЕРВИННОСТІ;    - РАЦІОНАЛЬНОСТІ І ДОСТУПНОСТІ 

ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СЕВ 

РІВНІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СЕВ 

ПЕРВИННА ВТОРИННА ТРЕТИННА 

ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СЕВ  

КОМПЛЕКСНИЙ СИСТЕМНИЙ ДИНАМІЧНИЙ 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ 

НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СЕВ 

- ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ; 

- ОРГАНІЗАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ; 

- СЕРЕДОВИЩНО ОРІЄНТОВАНИЙ 

 

УЧАСНИКИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ СЕВ 

ОБ`ЄКТИ СУБ`ЄКТИ 

- КУРСАНТИ; 

- КАНДИДАТИ НА НАВЧАННЯ; 

- ОСОБОВИЙ СКЛАД МВС 

УКРАЇНИ 

- КЕРІВНИКИ НА УСІХ РІВНІВ; 

- ПСИХОЛОГИ; 

- ІНСПЕКТОРИ ВИХОВНИХ ВІДДІЛЕНЬ; 

- ФАХІВЦІ ЦЕНТРІВ ПСИХІАТРИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ТА ПРОФЕСІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ 

ПРОАКТИВНИЙ 


