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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Конспект лекцій з дисципліни; 

6. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

7. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

8. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

9. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

11. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

12. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

Програмні  результати навчання:  

1. ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого 

образу мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових 

компетенцій у галузі початкової освіти. 

2. ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-

правових актів у галузі початкової та вищої освіти. 

3. ПРН 3. Уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм 

і правил інтелектуальної власності. 

4. ПРН 6 Уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для 

її вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію для 

досягнення обґрунтованого висновку. 

5. ПРН 9. Уміння встановлювати співвідношення ролі культури, 

науки в розвитку цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і 

етичних проблем, цінності наукової раціональності та її історичних 

типів, знати структуру, форми і методи наукового пізнання, їх 

еволюцію.. 

6. ПРН 11. Уміння аналізувати сучасні освітні технології: 

сутність, завдання, класифікація, практична значущість; методику 

організації індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи з 

учнями; нетрадиційні методи і форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів; вимоги до організації різних видів 

занять. 

7. ПРН 12. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; 

користуватися сучасними методами навчання, як складовою психолого-

педагогічної компетентності викладача початкової школи. 

8. ПРН 13. Уміння використовувати інтерактивні методи 

викладання; розв’язувати психолого-педагогічні ситуації. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:  

ЗК-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 
зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 
методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової 
школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 
різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 
рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 
писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 
суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-
політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 
початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 
соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 
соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 
середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 
повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 
учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 
зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 
їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 
педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 
групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 
виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 
у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної 

діяльності дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та 
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оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати 

можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, 

участь у роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, 

педагогічних читань, виставок,  конкурсів, у розробленні навчально-методичних 

матеріалів щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 
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Анотація 

Дисципліна «Психологія професійного вигорання»  сприяє засвоєнню знань та 

відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім вчителям початкової освіти. Програма 

дисципліни розкриває основні категорії професійного вигорання вчителя. Дисципліна сприяє 

формуванню професійних компетенцій магістра в області збереження психічного здоров’я, 

профілактики професійного вигорання як стану, який характеризується поступовою втратою 

суб’єктом життєвого тонусу під впливом пролонгованого стресу у професійній діяльності, що 

виявляється у симптомах хронічної втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції 

професійних досягнень. Дисципліна спрямована на ознайомлення зі специфікою та 

особливостями професійного вигорання педагогічних працівників, психолого-педагогічними 

технологіями його діагностики, профілактики та корекції. 

Ключові слова: професійне вигорання,  психологія особистості вчителя, педагогічна 

діяльність, стилі педагогічної діяльності, педагогічні здібності, професійна самосвідомість 

вчителя, професійна деформація педагога, стресостійкість особистості вчителя. 

Summary 

The discipline "Psychology of burnout" contributes to the acquisition of knowledge and 

skills, future teachers of primary education. The discipline program reveals the main categories of 

professional burnout of teachers. The discipline contributes to the formation of professional 

competencies of the master in the field of mental health, prevention of burnout as a condition 

characterized by the gradual loss of vitality under the influence of prolonged stress in professional 

activities, manifested in symptoms of chronic fatigue, general exhaustion, depersonalization, 

reduction professional achievements. The discipline is aimed at getting acquainted with the specifics 

and features of professional burnout of teachers, psychological and pedagogical technologies of its 

diagnosis, prevention and correction. 

Key words:   professional burnout, psychology of the teacher's personality, pedagogical 

activity, styles of pedagogical activity, pedagogical abilities, professional self-consciousness of the 

teacher, professional deformation of the teacher, stress resistance of the teacher's personality. 
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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія професійного вигорання» 

складена Михальченко Н.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 013 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості прояву професійного 

вигорання у особистості вчителя.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, загальна  психологія, вікова 
психологія, педагогічна психологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія професійного вигорання»  є 

вивчення особливостей прояву професійного вигорання у особистості вчителя: набуття 

студентами знань про основні цілі, стратегії та принципи педагогічної діяльності; форми, 

методи, прийоми і способи роботи з професійним вигоранням, сприяння становленню 

всебічно розвинутої особистості як суб’єкта успішної професійної, освітньої та науково-

дослідницької діяльності; формування професійних компетенцій магістра в області 

збереження психічного здоров’я, профілактики професійного вигорання як стану, який 

характеризується поступовою втратою суб’єктом життєвого тонусу під впливом 

пролонгованого стресу у професійній діяльності, що виявляється у симптомах хронічної 

втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції професійних досягнень; озна-

йомлення зі специфікою та особливостями професійного вигорання педагогічних працівників, 

психолого-педагогічними технологіями його діагностики, профілактики та корекції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія професійного вигорання»    

є  забезпечення достатнього рівня оволодіння теоретичними знаннями про предметну область, 

основні підходи до вивчення професійного вигорання в діяльності фахівців освіти, причини 

виникнення, основні симптоми та форми прояву, про його вплив на поведінку, професійну 

діяльність й психічне здоров’я педагогів; розкриття психологічних закономірностей 

формування та розвитку професійного вигорання, його симптомів, чинників, моделей, етапів 

розвитку у фахівців освіти; ознайомлення студентів із можливостями оптимізації педагогічної 

діяльності шляхом підвищення професійної стресостійкості педагога як його здатності 

протистояти професійним стресорам і керувати професійним вигоранням; створення умов для 

оволодіння практичними навичками й уміннями використання психологічних методів 

діагностики, профілактики й корекції професійного вигорання фахівців освіти; сприяння 

формуванню умінь і навичок збереження й укріплення психічного здоров’я майбутнього 

спеціаліста через оволодіння способами саморегуляцій і активізацію особистісних ресурсів; 

сприяння у розвитку загальної, педагогічної, психологічної, комунікативної культури 

педагога; його особистісно-професійної компетентності, здатності до саморефлексії, 

самодопомоги в ситуаціях емоційної напруги, виснаження, перевантаження, професійного 

стресу, професійного вигорання тощо. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, психологія, загальна  
психологія, вікова психологія, педагогічна психологія. 

Програмні  результати навчання:  

9. ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу 

мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи 

при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової 

освіти. 

10. ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових 

актів у галузі початкової та вищої освіти. 

11. ПРН 3. Уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності. 
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12. ПРН 6 Уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її 

вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку. 

13. ПРН 9. Уміння встановлювати співвідношення ролі культури, науки в 

розвитку цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і етичних проблем, 

цінності наукової раціональності та її історичних типів, знати структуру, форми і 

методи наукового пізнання, їх еволюцію.. 

14. ПРН 11. Уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; методику організації індивідуальної, 

фронтальної, групової форми роботи з учнями; нетрадиційні методи і форми 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; вимоги до організації різних 

видів занять. 

15. ПРН 12. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; 

користуватися сучасними методами навчання, як складовою психолого-

педагогічної компетентності викладача початкової школи. 

16. ПРН 13. Уміння використовувати інтерактивні методи викладання; 

розв’язувати психолого-педагогічні ситуації. 

Мова навчання – українська. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:  

ЗК-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 
зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 
методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової 
школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 
різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 
рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 
писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 
суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-
політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 
початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 
соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 
соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 
середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 
повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 
учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 
зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 
їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 
педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 
групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
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самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 
виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 
у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної 

діяльності дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та 

оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати 

можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, 

участь у роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, 

педагогічних читань, виставок,  конкурсів, у розробленні навчально-методичних 

матеріалів щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит  1. Психологія особистості вчителя 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Кредит 2. Загальна характеристика професійного вигорання 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Кредит 3.  Особливості професійного вигорання вчителя 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

Кредит 4. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній діяльності, іх профілактика та 

корекція. 

3. Рекомендована література 

Базова література 
1. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 
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3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

5. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

7. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 

8. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

9. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

10. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

11. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

12. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

13. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

14. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

1. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его 

влияние на психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 

2009. – N 2. – С. 50-51. 

2. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

3. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 

4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

5. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

6. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

7. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

8. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 
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9. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

10. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 

11. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

12. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 
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Анотація 

Дисципліна «Психологія професійного вигорання»  сприяє засвоєнню знань та 

відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім вчителям початкової освіти. Програма 

дисципліни розкриває основні категорії професійного вигорання вчителя. Дисципліна сприяє 

формуванню професійних компетенцій магістра в області збереження психічного здоров’я, 

профілактики професійного вигорання як стану, який характеризується поступовою втратою 

суб’єктом життєвого тонусу під впливом пролонгованого стресу у професійній діяльності, що 

виявляється у симптомах хронічної втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції 

професійних досягнень. Дисципліна спрямована на ознайомлення зі специфікою та 

особливостями професійного вигорання педагогічних працівників, психолого-педагогічними 

технологіями його діагностики, профілактики та корекції. 

Ключові слова: професійне вигорання,  психологія особистості вчителя, педагогічна 

діяльність, стилі педагогічної діяльності, педагогічні здібності, професійна самосвідомість 

вчителя, професійна деформація педагога, стресостійкість особистості вчителя. 

Summary 

The discipline "Psychology of burnout" contributes to the acquisition of knowledge and 

skills, future teachers of primary education. The discipline program reveals the main categories of 

professional burnout of teachers. The discipline contributes to the formation of professional 

competencies of the master in the field of mental health, prevention of burnout as a condition 

characterized by the gradual loss of vitality under the influence of prolonged stress in professional 

activities, manifested in symptoms of chronic fatigue, general exhaustion, depersonalization, 

reduction professional achievements. The discipline is aimed at getting acquainted with the specifics 

and features of professional burnout of teachers, psychological and pedagogical technologies of its 

diagnosis, prevention and correction. 

Key words:   professional burnout, psychology of the teacher's personality, pedagogical 

activity, styles of pedagogical activity, pedagogical abilities, professional self-consciousness of the 

teacher, professional deformation of the teacher, stress resistance of the teacher's personality. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 013 Початкова освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Початкова  освіта 

 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній ступінь 

магістра 

 

16 - 

Практичні, семінарські 

24 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 - 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (33.3 %~66.6%). 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 013 Початкова освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Початкова  освіта 

 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

 2-й 

Лекції 

 

Освітній ступінь 

магістра 

 

 8 

Практичні, семінарські 

 10 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

 102 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 18 год. – аудиторні заняття, 102 

год. – самостійна робота (15.00 %_85%). 
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1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу  є вивчення особливостей прояву професійного вигорання у особистості 

вчителя: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та принципи педагогічної 

діяльності; форми, методи, прийоми і способи роботи з професійним вигоранням, сприяння 

становленню всебічно розвинутої особистості як суб’єкта успішної професійної, освітньої та 

науково-дослідницької діяльності; формування професійних компетенцій магістра в області 

збереження психічного здоров’я, профілактики професійного вигорання як стану, який 

характеризується поступовою втратою суб’єктом життєвого тонусу під впливом 

пролонгованого стресу у професійній діяльності, що виявляється у симптомах хронічної 

втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції професійних досягнень; озна-

йомлення зі специфікою та особливостями професійного вигорання педагогічних працівників, 

психолого-педагогічними технологіями його діагностики, профілактики та корекції. 

Завданнями курсу є: 

1. Забезпечення достатнього рівня оволодіння теоретичними знаннями про 

предметну область, основні підходи до вивчення професійного вигорання в діяльності 

фахівців освіти, причини виникнення, основні симптоми та форми прояву, про його вплив на 

поведінку, професійну діяльність й психічне здоров’я педагогів; 

2.  Розкриття психологічних закономірностей формування та розвитку 

професійного вигорання, його симптомів, чинників, моделей, етапів розвитку у фахівців 

освіти; 

3. Ознайомлення студентів із можливостями оптимізації педагогічної діяльності 

шляхом підвищення професійної стресостійкості педагога як його здатності протистояти 

професійним стресорам і керувати професійним вигоранням;  

4. Створення умов для оволодіння практичними навичками й уміннями 

використання психологічних методів діагностики, профілактики й корекції професійного 

вигорання фахівців освіти;  

5. Сприяння формуванню умінь і навичок збереження й укріплення психічного 

здоров’я майбутнього спеціаліста через оволодіння способами саморегуляцій і активізацію 

особистісних ресурсів;  

6. Сприяння у розвитку загальної, педагогічної, психологічної, комунікативної 

культури педагога; його особистісно-професійної компетентності, здатності до саморефлексії, 

самодопомоги в ситуаціях емоційної напруги, виснаження, перевантаження, професійного 

стресу, професійного вигорання тощо. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, психологія, загальна  психологія, 

вікова психологія, педагогічна психологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні  результати навчання:  

1. ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

2. ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у 

галузі початкової та вищої освіти. 

3. ПРН 3. Уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності. 

4. ПРН 6 Уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого 

висновку. 

5. ПРН 9. Уміння встановлювати співвідношення ролі культури, науки в розвитку 

цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і етичних проблем, цінності наукової 

раціональності та її історичних типів, знати структуру, форми і методи наукового пізнання, їх 

еволюцію.. 
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6. ПРН 11. Уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; методику організації індивідуальної, фронтальної, 

групової форми роботи з учнями; нетрадиційні методи і форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів; вимоги до організації різних видів занять. 

7. ПРН 12. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності 

викладача початкової школи. 

8. ПРН 13. Уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати 

психолого-педагогічні ситуації. 

Мова навчання – українська. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:  

ЗК-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 
зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 
методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової 
школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 
різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 
рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 
писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 
суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-
політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 
початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 
соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 
соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 
середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 
повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 
учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 
зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 
їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 
педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 
групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 
виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 
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у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної 

діяльності дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та 

оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати 

можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, 

участь у роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, 

педагогічних читань, виставок,  конкурсів, у розробленні навчально-методичних 

матеріалів щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4  кредити ECTS. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит  1. Психологія особистості вчителя 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Кредит 2. Загальна характеристика професійного вигорання 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Кредит 3.  Особливості професійного вигорання вчителя 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

Кредит 4. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній діяльності, іх 

профілактика та корекція. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Психологія особистості вчителя 

 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної 

діяльності  вчителя 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Психологічна характеристика 

особистості вчителя 

 

16 2 4   10 

Усього: 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Загальна характеристика професійного вигорання 
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Тема 3. Професійне вигорання як психологічна 

проблема 

 

14 4 6 - - 20 

Усього:  30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Особливості професійного вигорання 

 

Тема 4. Професійний стрес як причина 

професійного вигорання 

 

30 4 6 - - 20 

Усього: 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у 

професійній діяльності, іх профілактика та 

корекція. 

30 4 6 - - 20 

Усього: 
30 4 6 - - 20 

Усього годин: 
120 16 24 - - 80 

 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Психологія особистості вчителя 

 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної 

діяльності  вчителя 

15 1 2 - - 12 

Тема 2. Психологічна характеристика 

особистості вчителя 

 

15 1 2   12 

Усього: 30 2 4 - - 24 

Кредит  2. Загальна характеристика професійного вигорання 

 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна 

проблема 

 

30 2 2 - - 26 

Усього:  30 2 2 - - 26 

Кредит  3. Особливості професійного вигорання 

 

Тема 4. Професійний стрес як причина 

професійного вигорання 

 

30 2 2 - - 26 

Усього: 
30 2 2 - - 26 

Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 
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Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у 

професійній діяльності, іх профілактика та 

корекція. 

30 2 2 - - 26 

Усього: 
30 2 2 - - 26 

Усього годин: 
120 8 10 - - 102 

 

 

4. Теми лекційних   занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 2 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 4 

 Кредит  3. Особливості професійного вигорання  

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 4 

 Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

4 

 Разом: 16 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 1 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 1 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

 Кредит  3. Особливості професійного вигорання  

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 2 

 Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 8 
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6.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 4 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 6 

 Кредит  3. Особливості професійного вигорання  

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 6 

 Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

6 

 Разом: 24 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 2 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

 Кредит  3. Особливості професійного вигорання  

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 2 

 Кредит  4. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 10 

 

8.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

2.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Самостійна робота № 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

 

20 

3.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 20 
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 Самостійна робота № 2. 

Розробка тестів. 

4.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

20 

Разом:  80 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

24 

2.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Самостійна робота № 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

 

26 

3.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

 Самостійна робота № 2. 

Розробка тестів. 

26 

4.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

26 

Разом:  102 

 

9.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка 

глибини засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з 

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації національно-патріотичного виховання в закладах 

дошкільної освіти; здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань;  володіють вміннями 

наукового аналізу та синтезу при дослідженні особливостей національно-патріотичного 

виховання особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і 

оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти провідні положення наукових праць 

з педагогіки; чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі 

в дискусії;  виявляють високий рівень мовленнєвої культури;  припускаються кількох 

несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.  
Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до 

розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження 

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної 

кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

 Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  виявляють 

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4кредити. 

Розподіл балів, які отримують студенти по 4-х кредитах 
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Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 1 Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

 

Кредит 

4 

 

 

20 400 

50 50 100 100 

 

 

80 

 

 

10.Засоби діагностики 

Контрольні питання до семінарських занять, тестові завдання для поточного контролю, 

індивідуальні завдання, контрольні питання до заліку, контрольна робота, поточне 

опитування, тестування, презентація, термінологічний словник. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

11. Методи навчання 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні.  

12. Рекомендована література 

Базова література 
1. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

5. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

7. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 

8. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

9. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 
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10. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

11. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

12. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

13. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

14. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

1. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его 

влияние на психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 

2009. – N 2. – С. 50-51. 

2. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

3. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 

4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

5. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

6. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

7. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

8. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 

9. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

10. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 

11. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

12. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 
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дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, 

ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16. 

13. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с. 

14. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное 

обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7. 

15. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и 

социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71. 

16. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : 

Флинта, 2014. – 253 с. 

17. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

18. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. 

– С. 38-42. 

19. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем 

выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в 

образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47. 

20. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101. 

21. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // 

Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25. 

22. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-

ориентированный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – 

№16. – С.17-32. 

23. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен-

ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85. 

24. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка 

– Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с. 

25. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального 

выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и 

образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95. 

26. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Рогинская 

// Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95. 

27. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и 

жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81. 

28. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц коммуникативных 

профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и санитария. – 2008. 

– N 3. – С. 29-33. 

29. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы побороть 

усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – С. 12. 

30. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм 

деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64. 

31. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и персонал. – 

2005. – N 8. – С. 44-46. 

32. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19. 

33. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального выгорания у 

учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : метод. газ. 

для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10. 
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34. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с нем. 

Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с. 

35. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: Питер, 

2003. – 562 с. 

36. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального 

выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / 

А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40. 

37. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // Народное 

образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137. 

Інформаційні ресурси 

 

1. nbuv.gov.ua   

2. ru.osvita.ua   

3. kymu.edu.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvldu_2012_2(1)__54.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvldu_2012_2(1)__54.pdf
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 
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відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 
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захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 

для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 
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розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Кредит № 1 Кредит № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 
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на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє 

наводити приклади на підтвердження цього і робити 

висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі об’єкти за певними 

ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 
Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед 

інших за зовнішніми ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

20 300 

100 100 80 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

 
Не зараховано 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

013. Початкова  освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

 

2020-2021 



 45 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит  1. Психологія особистості вчителя 

Лекція 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту структури педагогічної діяльності 

вчителя; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 
15. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

16. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

17. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

18. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

19. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

20. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

21. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 

22. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

23. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

24. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

25. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

26. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

27. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

28. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

38. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его 

влияние на психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 

2009. – N 2. – С. 50-51. 

39. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

40. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 
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41. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

42. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

43. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

44. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

45. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 

46. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

47. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 

48. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

49. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 

дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, 

ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16. 

50. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с. 

51. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное 

обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7. 

52. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и 

социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71. 

53. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : 

Флинта, 2014. – 253 с. 

54. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

55. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. 

– С. 38-42. 

56. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем 

выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в 

образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47. 

57. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101. 

58. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // 

Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25. 
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59. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-

ориентированный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – 

№16. – С.17-32. 

60. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен-

ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85. 

61. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка 

– Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с. 

62. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального 

выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и 

образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95. 

63. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Рогинская 

// Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95. 

64. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и 

жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81. 

65. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц коммуникативных 

профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и санитария. – 2008. 

– N 3. – С. 29-33. 

66. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы побороть 

усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – С. 12. 

67. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм 

деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64. 

68. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и персонал. – 

2005. – N 8. – С. 44-46. 

69. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19. 

70. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального выгорания у 

учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : метод. газ. 

для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10. 

71. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с нем. 

Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с. 

72. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: Питер, 

2003. – 562 с. 

73. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального 

выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / 

А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40. 

74. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // Народное 

образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137. 

 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит  1. Психологія особистості вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту  психологічної характеристики 

особистості вчителя; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  
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- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 
1. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

5. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

7. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 
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8. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

9. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

10. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

11. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

12. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

13. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

14. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

1. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его влияние на 

психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 2009. – N 

2. – С. 50-51. 

2. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

3. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 

4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

5. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

6. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

7. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

8. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 

9. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

10. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 
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11. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

12. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 

дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, 

ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16. 

13. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с. 

14. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное 

обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7. 

15. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и 

социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71. 

16. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : 

Флинта, 2014. – 253 с. 

17. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

18. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. 

– С. 38-42. 

19. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем 

выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в 

образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47. 

20. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101. 

21. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // 

Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25. 

22. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-

ориентированный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – 

№16. – С.17-32. 

23. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен-

ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85. 

24. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка 

– Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с. 

25. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального 

выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и 

образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95. 

26. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Рогинская 

// Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95. 

27. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и 

жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81. 

28. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц коммуникативных 

профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и санитария. – 2008. 

– N 3. – С. 29-33. 

29. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы побороть 

усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – С. 12. 

30. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм 

деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64. 

31. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и персонал. – 

2005. – N 8. – С. 44-46. 
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32. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19. 

33. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального выгорания у 

учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : метод. газ. 

для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10. 

34. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с нем. 

Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с. 

35. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: Питер, 

2003. – 562 с. 

36. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального 

выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / 

А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40. 

37. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // Народное 

образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137. 

 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 
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Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит 2. Загальна характеристика професійного вигорання 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту професійного вигорання як 

психологічної проблеми; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 
1. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

5. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

7. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 

8. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

9. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

10. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

11. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

12. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

13. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

14. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

1. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его влияние на 

психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 2009. – N 

2. – С. 50-51. 

2. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

3. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 
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4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

5. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

6. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

7. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

8. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 

9. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

10. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 

11. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

12. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 

дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, 

ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16. 

13. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с. 

14. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное 

обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7. 

15. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и 

социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71. 

16. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : 

Флинта, 2014. – 253 с. 

17. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

18. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. 

– С. 38-42. 

19. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем 

выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в 

образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47. 

20. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101. 

21. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // 

Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25. 
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22. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-

ориентированный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – 

№16. – С.17-32. 

23. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен-

ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85. 

24. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка 

– Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с. 

25. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального 

выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и 

образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95. 

26. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Рогинская 

// Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95. 

27. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и 

жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81. 

28. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц коммуникативных 

профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и санитария. – 2008. 

– N 3. – С. 29-33. 

29. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы побороть 

усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – С. 12. 

30. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм 

деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64. 

31. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и персонал. – 

2005. – N 8. – С. 44-46. 

32. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19. 

33. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального выгорания у 

учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : метод. газ. 

для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10. 

34. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с нем. 

Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с. 

35. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: Питер, 

2003. – 562 с. 

36. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального 

выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / 

А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40. 

37. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // Народное 

образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 

 

План лекційного заняття №4 

Кредит 2. Загальна характеристика професійного вигорання 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту проявів професійного стресу як 

причини професійного вигорання; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  
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- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 
15. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

16. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

17. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

18. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

19. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

20. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

21. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 
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22. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

23. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

24. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 
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Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 

25. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

26. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

27. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

28. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

38. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его влияние на 
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2. – С. 50-51. 
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40. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 
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Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 

 

План лекційного заняття №5 

Кредит 3. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній діяльності, іх 
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повсякденній  практичній  діяльності;  
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активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  
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Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
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репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Психологія професійного вигорання» 

 

1. Психологія педагогічної діяльності.  

2. Психологія особистості вчителя 

3. Загальна психологічна характеристика педагогічної освіти.  

4. Педагогічна діяльність у системі інших видів діяльності.  

5. Психологічна характеристика функцій педагогічної  діяльності. 

6. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

7. Особливості професійного вигорання. 

8. Загальна характеристика професійного вигорання 

9. Професійне вигорання як психологічна проблема 

10. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

11. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

12. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній діяльності, іх 

профілактика та корекція. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Психологія професійного 

вигорання» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни дають можливість студенту самостійно 

опрацювати зміст матеріалу навчальної дисципліни, з яким він частково 

ознайомлюється у процесі лекційних занять. У цьому аспекті практичні та 

лабораторні заняття є тим додатковим комплексом, який розширює та збагачує 

арсенал знань студентів з навчальної дисципліни й активує його навчальну та 

пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

Підготовку до практичних занять доцільно починати з ознайомлення з 

питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 
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Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 
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Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 
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Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 4 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 4 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

8 

 Разом: 20 

 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 2 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 2 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 10 
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Психологія професійного вигорання» 

 

1. Психологія педагогічної діяльності.  

2. Психологія особистості вчителя 

3. Загальна психологічна характеристика педагогічної освіти.  

4. Педагогічна діяльність у системі інших видів діяльності.  

5. Психологічна характеристика функцій педагогічної  діяльності. 

6. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

7. Особливості професійного вигорання. 

8. Загальна характеристика професійного вигорання 

9. Професійне вигорання як психологічна проблема 

10. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

11. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

12. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній діяльності, іх 

профілактика та корекція. 
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Інструктивно-методичні матеріали з дисципліни  

«Психологія професійного вигорання» 

Денна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Психологія особистості вчителя 

 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної 

діяльності вчителя. 

 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Психологічна характеристика 

особистості вчителя. 

 

16 2 4   10 

Усього: 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Загальна характеристика професійного вигорання 

 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна 

проблема 

 

14 2 2 - - 10 

Тема 4. Професійний стрес як причина 

професійного вигорання 

 

16 2 4   10 

Усього:  30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у 

професійній діяльності, іх профілактика та 

корекція. 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Усього годин: 
90 10 20 - - 60 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Психологія особистості вчителя 

 

Тема 1. Психологічна структура педагогічної 

діяльності вчителя. 

 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Психологічна характеристика 

особистості вчителя. 

 

16  2   14 
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Усього: 30 2 4 - - 24 

Кредит  2. Загальна характеристика професійного вигорання 

 

Тема 3. Професійне вигорання як психологічна 

проблема 

 

14 2 2 - - 10 

Тема 4. Професійний стрес як причина 

професійного вигорання 

 

16  2   14 

Усього:  30 2 4 - - 24 

Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції професійного вигорання 

 

Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у 

професійній діяльності, іх профілактика та 

корекція. 

30 2 2 - - 26 

Усього: 
30 2 2 - - 26 

Усього годин: 
90 6 10 - - 74 

 

 

5. Теми лекційних   занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

6.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

7.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 2 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

8.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

9.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 2 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

10.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 10 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

1.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 1 

2.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 1 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

3.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 1 

4.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 1 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 
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5.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 6 

 

6.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

6.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

7.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 4 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

8.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

9.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 4 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

10.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

8 

 Разом: 20 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Психологія особистості вчителя  

6.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя. 2 

7.  Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 2 

 Кредит  2. Загальна характеристика професійного 

вигорання 

 

8.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 2 

9.  Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 2 

 Кредит  3. Шляхи профілактики та корекції 

професійного вигорання 

 

 

10.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

2 

 Разом: 10 

8.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

5.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

6.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

 Самостійна робота № 2. 

20 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

Розробка тестів.  

7.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

20 

Разом:  60 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

5.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

24 

6.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

 Самостійна робота № 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

Розробка тестів.  

24 

7.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

26 

Разом:  74 

 

9.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 



 83 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка 

глибини засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з 

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації національно-патріотичного виховання в закладах 

дошкільної освіти; здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань;  володіють вміннями 

наукового аналізу та синтезу при дослідженні особливостей національно-патріотичного 

виховання особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і 

оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти провідні положення наукових праць 

з педагогіки; чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі 

в дискусії;  виявляють високий рівень мовленнєвої культури;  припускаються кількох 

несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.  
Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до 

розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження 

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної 

кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

 Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  виявляють 

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити. 

Розподіл балів, які отримують студенти по 3-х кредитах 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 
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Кредит 1 Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

 

20 300 

50 50 50 50 80 

 

 

 

 

10.Засоби діагностики 

Контрольні питання до семінарських занять, тестові завдання для поточного контролю, 

індивідуальні завдання, контрольні питання до заліку, контрольна робота, поточне 

опитування, тестування, презентація, термінологічний словник. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

11. Методи навчання 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні.  

12. Рекомендована література 

Базова література 
29. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229. 

30. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – 

СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 

31. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е 

изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с. 

32. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: 

Питер, 2009. – 336 с. 

33. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, 

коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – 

34. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»). 

35. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с. 

36. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. 

Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

37. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2012. – 200 с. 

38. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, 

корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с. 
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39. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с. 

40. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций 

личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-

социальный институт, 2008. – 304 с. 

41. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх 

організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-

ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. 

42. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. 

А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 

512 с. 

Допоміжна література 

75. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его 

влияние на психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 

2009. – N 2. – С. 50-51. 

76. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых 

педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98. 

77. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в 

общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140. 

78. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 

выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104. 

79. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред-

ставителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 

2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100. 

80. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и 

способы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-

120. 

81. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання 

у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с. 

82. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / 

За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с. 

83. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298. 

84. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного 

вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в 

системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / 

За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та 

психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324. 

85. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального 

выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова 

// Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 . 

86. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в 

помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей 

дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, 

ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16. 

87. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с. 
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88. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное 

обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7. 

89. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и 

социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71. 

90. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : 

Флинта, 2014. – 253 с. 

91. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

92. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. 

– С. 38-42. 

93. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем 

выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в 

образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47. 

94. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101. 

95. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // 

Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25. 

96. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-

ориентированный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – 

№16. – С.17-32. 

97. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен-

ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85. 

98. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка 

– Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с. 

99. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального 

выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и 

образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95. 

100. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. 

Рогинская // Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95. 

101. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // 

Экология и жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81. 

102. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц 

коммуникативных профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и 

санитария. – 2008. – N 3. – С. 29-33. 

103. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы 

побороть усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – 

С. 12. 

104. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм 

деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64. 

105. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и 

персонал. – 2005. – N 8. – С. 44-46. 

106. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19. 

107. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального 

выгорания у учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : 

метод. газ. для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10. 

108. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с 

нем. Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с. 
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109. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: 

Питер, 2003. – 562 с. 

110. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального 

выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / 

А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40. 

111. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // 

Народное образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137. 

Інформаційні ресурси 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

                                                   

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись разом 

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 
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3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 

1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 
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2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 

Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

8.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

9.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

 Самостійна робота № 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

Розробка тестів.  

20 

10.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 20 
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діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

Разом:  60 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

8.  Тема 1. Психологічна структура педагогічної діяльності вчителя 

Тема 2. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

24 

9.  Тема 3. Професійне вигорання як психологічна проблема 

Тема 4. Професійний стрес як причина професійного вигорання 

 Самостійна робота № 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання Презентація-проект  

Розробка тестів.  

24 

10.  Тема 5. Внутріособистісні конфлікти педагога у професійній 

діяльності, іх профілактика та корекція. 

Самостійна робота № 3. 

Контрольна робота 

Індивідуальне завдання 

Конспект першоджерела 

26 

Разом:  74 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія професійного вигорання» 

                                                   

 (заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 
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7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 

8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 
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      23-  номер сторінки використаної літератури.       

Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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1. Психологічна характеристика особистості вчителя 

Основним компонентом структури особистості педагога є педагогічна 

спрямованість (ПС) його діяльності, і яка визначає поведінку, ставлення до 

професії, до своєї праці вчителя, передусім до дитини (спрямованість на 

прийняття особистості дитини). 

Педагогічна (професійна) спрямованість особистості вчителя - 

інтерес до педагогічної діяльності і здатність нею займатися та емоційне 

ставлення до діяльності (любов, задоволення, інші потреби) 

Спрямований на дитину вчитель завжди визнає унікальну 

неповторність кожного учня, дбає про розвиток його індивідуальних 

здібностей. Відсутність цієї професійно значущої якості особистості у 

вчителя призводить до знеосібнення індивідуально - психологічного змісту 

дитини. 

Педагогічна (професійна) спрямованість особистості вчителя 

характеризується інтересами, нахилами, переконаннями, ідеалами. На 

підставі їхнього аналізу можна зробити висновок, наскільки значущі для 

нього педагогічна діяльність та її об'єкт, як глибоко він усвідомлює 

можливість правильного розв'язання педагогічних задач; як пов'язана 

педагогічна спрямованість з іншими видами спрямованості (наука, 

мистецтво, громадсько-корисна діяльність); наскільки вчитель задоволений 

своєю діяльністю; які труднощі трапляються в його діяльності і як він їх 

долає; як співвідносяться педагогічна спрямованість із самооцінкою 

особистості, рівнем домагань, здібностями, характером тощо. 

Професійна педагогічна спрямованість - суттєва ознака та передумова 

справжнього авторитету вчителя, один із найважливіших суб'єктивних факторів 

досягнення успіхів у професійно-педагогічній діяльності. 

Педагогічна спрямованість може бути: 

 
Спрямованість особистості педагога зумовлює результат і активність у 

професійній діяльності. 
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Основним мотивом адекватної педагогічної спрямованості є інтерес до 

змісту педагогічної діяльності, усвідомлення свого покликання, відчуття 

потреби в обраній діяльності. 

 

2.Професійна самосвідомість вчителя 

Професійна самосвідомість (Я-концепція) вчителя визначає його 

діяльність, спосіб поведінки, систему дій, спрямованих на себе і на 

взаємодію з учнями. 

Професійна (педагогічна) самосвідомість (Я-концепція) вчителя — 

усвідомлення вчителем норм, правил, моделі педагогічної професії, 

сформованість професійного кредо, концепції вчительської праці; 

співвіднесення себе з професійним еталоном, ідентифікація з професією, 

очікувана оцінка себе референтними людьми; самооцінка. 

Формування Я-концепції найчастіше відбувається стихійно, без 

належного методичного забезпечення і психолого-педагогічного 

керівництва. Учитель цілеспрямовано або неусвідомлено фіксує 

задоволення чи незадоволення собою, поведінкою, впевненість чи 

невпевненість у власних силах, у зв'язку з чим у нього формується цілісна 

Я-концепція — упевненість (невпевненість) у собі, здатність 

(нездатність) впоратися з непередбаченою ситуацією. Переважання в 

його діяльності конструктивних виходів із напружених ситуацій формує 

стійку позитивну Я-концеп-цію, а різні Я-образи несуть у собі однорідну 

інформацію про його професійні якості. У вчителя складається цілісна 

система ставлень до себе як до фахівця, який діє ефективно, 

результативно, здатний долати труднощі. 

За необґрунтовано оптимістичної позитивної Я-концепції вчитель 

ігнорує невдачі, спричинені його прорахунками, не надає особливого 

значення необхідності осмислити, проаналізувати ситуацію, з'ясувати 

причини неблагополуччя. Позитивна Я-концепція з високою 

самооцінкою часто позбавляє вчителя потреби у саморозвитку, само-

вдосконаленні, підвищенні рівня майстерності, критичному самоаналізі. 

За таких умов Я-концепція педагога не розвивається. Навіть за обставин, 

коли факти свідчать про протилежне, його свідомість ігнорує це, 

акцентує увагу на супротивному. 

Нерідко буває, що вчитель бачить у своїй діяльності тільки невдачі, 

болісно сприймає найменші помилки, свої успіхи пояснює випадковим 

збігом обставин, допомогою та підтримкою інших людей. Свідомість 

нав'язує йому дивовижні інтерпретації, заперечення очевидних фактів. 

Замість спокійного сприйняття, осмислення, аналізу реалій, пошуку 

шляхів виходу із неблагополучних ситуацій у нього виникають страх, 

образи, ворожість, гнів, відчуття провини. Усе це породжує негативні Я-

образи, що впливають на формування негативної Я-концепції. Такий стан 

часто переживають молоді вчителі на початку професійної діяльності. 

Кожна педагогічна ситуація сприймається ними як невизначена, що 

загрожує емоційному благополуччю, авторитету, соціальним відносинам. 



 100 

Такі люди часто вороже, навіть жорстоко ставляться до себе, пере-

живають страх і незручність за власні невдалі вчинки, докоряють собі за 

недостатню силу волі, не можуть встояти перед новими внутрішніми чи 

зовнішніми спонуками. 

Найчастіше індивід намагається уникати ситуацій, які викликають 

дискомфорт, психічну напругу, зниження самооцінки. Однак у 

професійній діяльності це не завжди можливо, оскільки, наприклад, між 

учителем і класом склалися вкрай негативні стосунки, він все одно 

змушений проводити в ньому уроки. Трапляється, що педагогу 

доводиться навчати і виховувати учнів, яких йому навіть не хочеться 

бачити, або контактувати з деякими батьками, які збурюють у ньому 

негативні переживання. Проте вчитель не може уникати зустрічі як з 

такими дітьми, так і з батьками. 

Я-концепція потребує постійного самопідкріплення. Досвідчений 

педагог не боїться діяти у нових ситуаціях, сміливо йде у будь-яку 

аудиторію. Перебільшені уявлення про свою досвідченість створюють 

враження у людей про надмірну самовпевненість. Такі фахівці діють 

енергійно, експресивно, нерідко здійснюють пряму комунікативну атаку, 

завдяки чому перемагають там, де навіть компетентніші люди відчувають 

сумніви. 

Невпевнений у собі вчитель навіть за сприятливих умов (належної 

професійної підготовки, високої особистісної культури) неохоче виявляє 

ініціативу, демонструє свою залежність від учнів, часто потакає їм. У 

доброзичливій аудиторії період хвилювання, ніяковості у вчителя минає, 

і він перехоплює ініціативу у взаємодії, наприклад, своєю ерудицією, 

іншими позитивними якостями. Якщо аудиторія не зацікавлена в 

інформації, має низьку комунікативну культуру, намагання вчителя 

встановити контакт з нею приречені на невдачу. 

Обґрунтована оптимістична, гармонійна професійна самосвідомість 

зумовлює задоволення професійною діяльністю, конструктивне 

вирішення професійних проблем, унеможливлює хронічні міжособистісні 

суперечності та конфлікти. 

 

3.Професійна відповідність (придатність) вчителя 

Основними психологічними характеристиками професійної 

відповідності (придатності) педагога є схильність (придатність), готовність і 

включеність. 
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Найвища ефективність діяльності педагога можлива, звичайно, за 

відповідності усіх планів його індивідуально-особистісних якостей (поєднання 

придатності, готовності і включеності). Однак у реальному житті існують різні 

варіанти їх поєднання. 

 

Найсприятливішими для педагогічної діяльності якостями вчителя є 

емоційна стійкість, адекватна Я-концепція (висока адекватна самооцінка, 

задоволеність собою, прийняття соціальних норм, адекватна взаємодія із 

соціумом), схильність до творчості, експериментування, професійна 

майстерність. 

Несприятливі якості педагога: невротизм, авторитарні і параноїдальні 

тенденції, комплекс неповноціності, надмірна сензитивність і 

гіперсамоконтроль. 

Структура професійно значущих якостей особистості вчителя залежить 

від вікових категорій учнів, з якими він працює, та предмета, що викладає. 

Узагальнена професіограма вчителя містить такі блоки якостей: 
 1. педагогічна спрямованість особистості (любов до дітей, 

психологічна готовність до вчительської праці, психологічно-педагогічна 

культура тощо); 

 2. особливості пізнавальної сфери педагога (педагогічна і 

психологічна спостережливість, здатність довільно концентрувати і 

розподіляти увагу; творча спрямованість уяви; логічність мислення, 

здатність переконувати, чуття нового, гнучкість розуму; культура 

мовлення, багатство словникового запасу тощо); 



 102 

 3. педагогічний вияв емоційно-вольової сфери, виразність і 

прозорість почуттів, "сердечність розуму" (здатність свідомо керувати 

емоціями, регулювати свої дії, помодінку, володіти собою; терплячість, 

самостійність, рішучість, вимогливість, організованість і 

дисциплінованість); 

 4. характерологічні і типологічні особливості 

педагога (сила, врівноваженість і рухливість нервово-психічних процесів; 

комунікативність; педагогічний оптимізм, гуманність; об'єктивність в 

оцінюванні учнів і самооцінюванні; схильність до громадської діяльності); 

 5. протипоказання до педагогічної роботи (дисгармонійна Я-

концепція, виражена неврівноваженість, піддатм її вість гнітючим 

настроям, підвищена дратівливість; дефекти мови, органів слуху і зору; 

серцево-судинні захворювання; акцентуації характеру, неврози, психози 

тощо). 

 Центром структурно - ієрархічної моделі особистості вчителя є 

такі професійно значущі якості, як педагогічні цілеспрямованість, 

мислення, рефлексія, такт. Кожна з них становить комбінацію 

елементарних і специфічних особистісних властивостей, які формуються у 

діяльності, спілкуванні, певною мірою залежать від спадкових задатків. 

 Важливо, щоб учитель володів особливим стилем 

сучасного педагогічного мислення, основними ознаками якого є: 

1. Об'єктивність - неупередженість в аналізі освітніх процесів, 

відсутність схильності розглядати події крізь призму власних інтересів і потреб; 

2. Критеріальність - визначеність, структурованість педагогічного 

мислення, його "поняттєва забезпеченість"; 

3. Системність - спрямованість на формування системного уявлення про 

педагогічний об'єкт, з'ясування його структури і зв'язків, відсутність 

еклектичності; 

4. Комплексність - уміння долати міжпредметні бар'єри, орієнтуватися на 

міждисциплінарне пізнання і поротворення педагогічної дійсності; 

5. Вірогідність - розуміння відносності розгляду педагогічних явищ, 

усвідомлення того, що вони реалізуються не лінійно (як закон), а вірогідно (як 

тенденція); 

6. Ієрархічність - охоплення не лише загальної суті, але і структури 

педагогічних явищ, вмотивоване рангування їх елементів; 

7. Домінантність - спрямованість на виокремлення головного в 

сукупності педагогічних явищ, у зв'язках між ними; 



 103 

8. Перспективна спрямованість - врахування перспективи, що надає 

сенсу вчинкам і діям, єдиної логіки діяльності вчителя; 

9. Аналітичність - з'ясування суті подій, забезпечення точності і чіткості 

їх розгляду; 

10. Логічна строгість, несуперечливість - відсутність спотворень, 

зміщень смислів і значень у побудові мисленнєво-мовленнєвих моделей, 

недопущеність типових логічних помилок, вербальної агресії; 

11. Критичність і самокритичність - здатність об'єктивно, неупереджено 

розуміти себе самого, уникати педагогічних помилок. 

Загальну спрямованість педагогічній діяльності задають провідні 

психолого-педагогічні ідеї, які визначають спосіб розуміння вчителем 

конкретних педагогічних ситуацій, допомагають йому виокремлювати 

характерні для них проблеми тощо. Ідеї мають втілитися у конструктивно - 

методичні схеми (моделі, проекти) рішень, які б ураховували особливості 

конкретних педагогічних ситуацій. 

Педагоги часто переживають страх перед можливими труднощами, 

спричиненими нововведеннями у своїй діяльності. Зовні ці бар'єри 

проявляються у захисних висловлюваннях ("Усе це загальні слова"; "Це у нас 

уже було"; "З цього нічого не вийде"; "Це потребує доопрацювання"; "Є й інші 

пропозиції"). 

Уникнення та подолання антиінноваційних бар'єрів забезпечують 

психологічна і професійна стійкість педагога. 

Психологічна стійкість - здатність зберегти і використати цінний 

педагогічний досвід як необхідну основу пропонованих інновацій, прагнення 

конструктивно розв'язувати проблемні педагогічні ситуації. 

Основним механізмом забезпечення психологічної стійкості педагога є 

творча особистісна рефлексія, яка створює систему нових життєвих орієнтирів. 

Сприяючи раціональному вибору оптимальної поведінки у проблем ній ситуації, 

рефлексія стимулює її осмислення та усвідомлення, визначаючи особистісний 

смисл події. 

Отже, психологічна характеристика особистості педагога стосується її 

професійних спрямованості, самосвідомості та придатності. Професійно 

значущою рисою вчителя є стресостійкість. У здійсненні навчально-виховного 

процесу педагог повинен володіти розвиненим професійним мисленням, бути 

здатним до постійної інноваційної діяльності. 

 

5. Взаємодія учителя із соціальним оточенням, адаптація його до 

умов професійної діяльності: психологія авторитету учителя в 

колективі; соціально-психологічні проблеми адаптації молодого 

вчителя до умов педагогічної діяльності 
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Період адаптації молодого педагога до професійної діяльності є 

дуже складним. Педагогічна діяльність відбувається за багатьма 

напрямами, що посилює напруженість учительської праці, погіршує 

самопочуття (відчуття внутрішнього дискомфорту, невпевненості, 

психічна напруженість, підвищена тривожність), часто породжує 

прихований конфлікт із соціальним оточенням. 

На індивідуальному рівні труднощі адаптаційного періоду 

поглиблюють несформованість умінь і навичок самоорганізації, 

саморегуляції поведінки і діяльності; нездатність усвідомлювати 

вимоги до діяльності; особистісна схильність фіксуватися на 

негативних аспектах повсякденного життя (зосередженість на своїх 

недоліках, які посилюються у нових умовах); розлука із сім'єю, 

друзями; побутові труднощі, незадовільне матеріальне становище; 

сумніви у правильності вибору професії, недостатня психологічна 

підготовленість до педагогічної діяльності, несформованість 

професійної позиції, проблемні стосунки із старшими колегами, 

відсутність позапрофесійного спілкування; обмежені можливості у 

встановленні неформальних стосунків; відсутність спрямованості на 

конструктивне подолання труднощів. 

Незадовільна адаптація створює навантаження на психіку 

людини, негативно впливаючи на її розвиток та порушуючи Я-

концепцію особистості, деструктурує її. 

Професійна адаптація відбувається у період незавершеності 

розвитку молодої людини, за відсутності у неї достатнього досвіду 

самостійного, відповідального життя. Вона тільки починає освоювати 

соціальний і професійний простір, шукає стратегію життя і 

професійної діяльності, власну систему поглядів і ставлень. 

Адаптація до педагогічного колективу. Молодому вчителеві, 

який вступає у нову систему взаємин, відразу важко пізнати та 

зрозуміти особливості колективу. Він контактує з окремими 

вчителями, переживає певні враження, намагається розібратися у 

багатьох ситуаціях. Зрозуміти особливості офіційного керівництва, 

заданий ним стиль відносин (авторитарний, демократичний, 

ліберальний) молодий учитель зможе відразу. Значно важче збагнути 

стиль колективу, якщо на стосунки в ньому впливає неформальний 

лідер, який нерідко діє всупереч офіційному керівництву. Таким 

лідером може бути вчитель, який працює у школі багато років, 

визнаний професійний лідер (заслужений учитель, учитель-

методист). 

 

Головне завдання вчителя на початку професійного шляху — 

сформувати власну, неповторну систему педагогічної діяльності, вжитися 

у педагогічний колектив, ідентифікувати себе з ним, сприймати процеси, 

що відбуваються у ньому, як події свого життя. 
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Адаптація до учнівського колективу. Найважливішим фактором 

у професійному становленні педагога є стосунки з учнями. Саме у 

стосунках з ними реалізується фаховий потенціал або зазнають краху 

сподівання вчителя, якщо вибір професії зроблено неправильно. Оскільки 

конфлікти з педагогічним колективом ще залишають надію на їх по-

долання чи на кращі стосунки в іншому, то стійкі негативні стосунки з 

учнями найчастіше лише підштовхують до рішення покинути 

педагогічну роботу. 

Перший контакт із дітьми пов'язаний зі значним нервовим 

навантаженням, з яким учитель не завжди може впоратись. Нерідко такий 

стан поглиблюють соціально-психологічні бар'єри: 

1) вікові, що виявляються у відмінностях у потребах, уявленнях, 

мотивах, зумовлені різними етапами індивідуального розвитку, що 

виникають як результат розбіжностей у засобах життєвої реалізації 

дорослих і дітей; 

2) соціальні, зумовлені статусами і ролями сторін, які взаємодіють. 

Більшість учителів намагається контролювати життя і поведінку дітей, 

навіть у делікатних справах. Звичка педагогів до домінування часто 

поширюється на сімейні стосунки, спілкування з незнайомими людьми, 

взаємини з друзями. Саме вчителі належать у спілкуванні до категорії 

«важких», привносячи у стосунки постійне напруження. Передумовами 

цього є професійна переконаність у непогрішимості своїх дій, нездатність 

визнати власні помилки, упереджене сприйняття інших людей, ригідність 

думок, ставлень, переконань; 

3) ситуативні — розбіжності у часі інтересів, потреб, видів занять. 

Часто вчитель викладає складний теоретичний матеріал, коли учні 

прагнуть почути цікаву інформацію, наприклад факти з біографії відомих 

людей; 

4)просторово-часові, що виявляються у протиставленні місця 

вчителя у просторі місцю учнів. Молодому вчителеві іноді складно навіть 

стояти перед класом, адже учні спостерігають за кожним його рухом; 

5)біологічні, що виникають через необхідність учителя заради 

навчання блокувати природні потреби дитини (у їжі, руховій активності, 

відпочинку та ін.), внаслідок відмінностей у роботі функціональних 

систем організму, вищої нервової діяльності вчителів і дітей, а також 

статевих відмінностей (жінки-педагоги вразливіші, емоційніше реагують 

на обставини, ніж чоловіки-педагоги); 

6) мовні, породжені відмінностями у володінні вербальними 

засобами спілкування (абстрактні поняття учні засвоюють зі значними 

відхиленнями від загальноприйнятих значень, діти різних вікових груп 

суттєво відрізняються за рівнем мовної компетентності); 

7)естетичні, що проявляються у різних смаках, критеріях краси. 

Старше покоління не завжди толерантно ставиться до того, чим 

захоплюється молодь; 
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8)моральні і духовні, спричинені наявністю у моральній структурі 

особистості не лише загальнолюдських, моральних і духовних цінностей, 

а й цінностей і норм різних спільнот, з якими вона себе ідентифікує; 

9) інтелектуальні, які виникають найчастіше через брак досвіду, 

знань, недостатню сформованість у дитини абстрактно-логічного 

мислення. Вчитель може логічно будувати свої думки, вважати, що з його 

аргументами не можна не погодитись, а дитина реагує переважно на 

ефективний компонент спілкування, не розуміючи логічних доказів. 

Адаптація до учнівського колективу відбувається успішно тоді, 

коли вчитель починає бачити не лише абстрактний клас, а й кожного 

конкретного учня, однак це приходить із досвідом. 

Емпіричним критерієм завершення адаптації до учнівського 

колективу є прагнення вчителя спілкуватися з учнями. Якщо після 

закінчення уроку він не поспішає до вчительської, якщо вдала ідея, 

цікавий факт викликають бажання розповісти про них дітям, якщо 

несподівана відміна уроку засмучує, то адаптація до учнівського колекти-

ву вже відбулася. 

Адаптація до змісту педагогічної діяльності. За позитивної 

адаптації кожна людина шукає і знаходить власну стратегію діяльності, 

прагне не лише досягти певних професійних результатів, а й отримати 

задоволення від роботи. Добре, якщо педагог через професійну діяльність 

задовольняє базові особистісні потреби, постійно розвивається. 

У педагогічній діяльності переплітаються орієнтації на процес і 

результат. Своїми діями вчитель прагне досягти педагогічної мети в 

такий спосіб, щоб процес навчання був приємним для дітей, не травмував 

їх. Він не лише виконує свої професійні обов'язки, а й проводить у школі 

більшу частину життя, дбаючи про поєднання власних вимог з ін-

тересами і потребами учнів. 

Відповідно до індивідуальних особливостей людини розрізняють 

такі типи адаптації до змісту педагогічної діяльності: 

1) намагання вчителя передусім розвивати особистість дитини, 

використовуючи емоційний та соціальний чинники, дотримуючись 

гнучкої програми, не обмежуючись змістом предмета. Йому приманні 

невимушена манера викладання, щирість, приязність, дружній тон. 

Ознаками дез-адаптованості є відчуження від учнів, егоцентричність, 

стриманість у стосунках; 

2)зацікавленість учителя лише в розумовому розвитку дітей, суворе 

дотримання змісту предмета, детально розробленої програми, висока 

вимогливість до учнів, підвищений контроль за рівнем засвоєння 

навчального матеріалу, дотримання дистанції у спілкуванні, надання 

переваги професійній взаємодії. Ознаки дезадаптованості — неорга-

нізованість, недбалість; 

3)прагнення своєю творчістю, винахідливістю захопити учнів, 

збудити у них інтерес, намагання розкрити свої здібності. Ознаки 

дезадаптованості — нецікавість, традиційна манера роботи. 
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Адаптація молодого вчителя до умов педагогічної діяльності буде 

позитивною, якщо він досягне наскрізного, багатовимірного бачення 

своєї професійної діяльності, пов'язуватиме з нею власні життєві смисли, 

створить індивідуальну стратегію стосунків з учнями та іншими соціаль-

ними групами. 

Ефективна професійна діяльність вчителя неможлива без його 

авторитету в учнівському та педагогічному колективах, адаптації до них. 

Молодому педагогу необхідно уміти долати різноманітні соціально-

психологічні бар'єри. Конструктивний тип адаптації характеризується 

намаганням педагога удосконалювати свою діяльність і себе як 

особистість. 
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