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БЕРЕЖЕIПIЯ ПРОФЕСIЙНОГО ЗДОРОВ'Я ЯК СПОСIБ АДАПТАЦII
У ПЕДАГОГIЧНIЙ ДIЯЛЬНОСТI

о' стапi представлено розумiння професiйного здоров'я педагога як актуально"i пробле~ш сьогодення.
-,,О специфiчнi умови педагогiчно'i працi усучасних умовах для збереження професiйного здоровя.
~становлено, що несприятливi обставини oCBiTHhoro средовища обумовлюють роз виток дисгармонiйних
:з приводять до професiйно"i деформацi·i. Висвiтлено експериментально-дiагностичнi данi дослiдження

стей психiчних cTaHiB учителiв закладу загально'j середньоУ освiти.
-;Цкреслено, що педагогiчний працiвник повинен мати сформований piBeHh культури здоров'я та

й усвiдомлювати вплив на свое здоров'я рiзноманiтних чинникiв, пов'язаних зi специфiкою обрано"i
Hocтi.
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Постановка наУКОВОIпроблеми та i"i значення. У свiтлi завдань реформування освiти
психолого-педагогiчна наука покликана забезпечити надiйне освiтньо-виховне середовище
для формування всебiчно розвинено'j здорово'j особистоетi. Закласти пiдвалини становлення
особистостi з цiлком певними морально-цiннiсними орiЕ:Нтацiями покладено на педагогiчних
працiвникiв ycix ланок освiти, якi беруть на себе вiдповiдальнiсть за тих, кого навчають та
виховують. Iнтеграцiйнi процееи в сучасному соцi~i, реформування системи освiти,
висувають HOBi пiдвищенi вимоги до особистостi еучасного педагога та його власного
психологiчного ресурсу.

Прiоритетним завданням системи освiти у Нацiональнiй доктринi розвитку освiти
УкраУни окреслено виховання дитини в дусi вiдповiдального ставлення до власного здоров'я
i здоров'я iнших, як до найвищоУ iндивiдуальноУ та суспiльноУ цiнностi, та формування
позитивноУ мотивацiУ на здоров ий спосiб життя. Водночас, обираючи почесну й важку
професiю педагога, суспiльство висувае низку обов'язкiв та вимог i перед професiйною
пiдготовкою фахiвця, i перед його власною особистiстю, що вiдображено у циклi
нормативно-правових документiв: Законах Укра'jни «Про oCBiTY», «Про вищу oCBiTY»,
Нацiональнiй доктринi розвитку освiти, Державнiй нацiональнiй програмi «OcBiTa (YKpai'Ha
XXI столiття)>>, Нацiональнiй стратегiУрозвитку освiти в YKpaYHiдо 2021 року тощо.

Аналiз дослiджень цifl проблеми. Здоров'я е найцiннiшим надбанням людини,
необхiдною умовою тi успiшного розвитку, навчання й працi. Суб'ективно здоров'я
сприймаеться людиною через вiдчуття загального благополуччя, радостi життя,
працездатностi, здатностi до адаптацiУ та опору рiзним перешкодам. Професiйне здоров'я
працiвникiв oCBiTHbOYгалузi охоплюе ряд взаемозв'язаних компонентiв: фiзичне, психiчне,
духовне i соцiальне здоров'я, емоцiйне благополуччя, професiйну придатнiсть тощо
(Б. Долинський, Е. Зеер, Н. Зимивець, В. €фiмова, О. Крайнюк, А. Маджуга, Г. Мешко,
Н. Мiллер, Л. MiTiHa, В. Оржеховська, Н. Патькова, В. Пономаренко, Н. Савчук та iH.).

Мета статтi - проаналiзувати вплив специфiчних умов педагогiчноУ працi на
збереження професiйного здоров'я вчителiв i Ухадаптацiю.

Виклад основного матерiалу й обtpунтування отриманих результатiв дослiдження.
На сьогоднi в YKpai'Hi, на жаль, спостерiгаеться зниження престижу та ускладнення умов
педагогiчно'j працi, що пов'язано iз значним перенавантаженням та погiршенням матерiально-
побутових умов працiвникiв освiти. KpiM того, виникають утруднення у сприйняттi та обробцi
величезного потоку iнформацiУ для використання у професiйнiй дiяльностi та iнформацiйних
ресурсах. Адже, як справедливо зауважуе Е. Тофлер, швидкiсть, з якою сучасний фахiвець
змушений обробляти iнформацiю, при водить до перезбудження свiдомостi, прискорюючи й
ускладнюючи прийняття рiшень, внаслiдок чого вiдбуваеться зниження його здоров'я [10].

Враховуючи перерахованi тенденцiУ (iнтенсифiкацiя комунiкацiй, зростання розумових
та емоцiйних навантажень поряд iз засвоенням рiзноманiтних iнновацiй у роботi,
несприятливий психологiчний клiмат у колективi тощо), специфiчнi умови педагогiчноУ
працi в нинiшнiй соцiально-економiчнiй ситуацiУ в KpaYHi,особливо складнiй для педагогiв,
перетворюються в чинники розвитку У них дисгармонiйних cTaHiB (внутрiшньоУ
конфлiктностi, явищ «профееiйного вигорання», «синдрому емоцiйного вигорання»),
поглиблення особистicних диегармонiй (психотравматизацiУ, загострення акцентуйованих
рис), розладiв здоров'я соцiопсихогенного походження (неврозiв, психосоматичних
порушень): Г. Бреслав, Б. Карварсарський, Л. Карамушка, К. Леонгард, А. Мiлтс,
Т. Рончiнська, Т. Титаренко та iH. Виходячи з цього, можна з упевненiстю сказати, що
професiя та особливостi факторiв професiйного середовища визначають стан фiзичного та
психiчного здоров'я особистостi У професiйно'j дiяльностi.

Досить вдало, на нашу думку, своерiднiсть педагогiчноУ працi окреслюе поняття
«психологiчна безпека oCBiTHbOro середовища», яким позначаеться такий стан цього
еередовища, що виключае психологiчне насильtтво у взаемодiяx, сприяе розвитковi

146



РОЗДIЛ VI. Соцiа.ГJbнаробота та спецiальна oCBiTa.4 (408), 2020

,ливого спiлкування, створю€ референтну значущiсть середовища та забезпечу€
lчне здоров'я залучених до нього учасникiв [1]. У зв'язку з цИМ В. Дмитрi€вський
пу€ увагу на розв'язаннi конфлiктiв в oCBiTHbOMYсередовищi у спiввiднесеннi
:.правмуючо"i ситуацi"i i необхiдностi свiдомого дотримування правил психологiчно"i
:ки [2]. Таким чином аналiз суб'€кт-суб'€ктних вiдносин в освiтнiй системi
вню€ться аспектом психологiчного травматизму учасникiв oCBiTHbOrOсередовища, який
ша€ться в умовах деструктивних мiжособистiсних CTOCYНKiBта вза€модiЙ.
ми подiля€мо думку Л. Ковальчук, яка стверджу€, що переважна бiльшiсть студентськоi'
i не ставиться до свого здоров'я як до цiнностi, до того потенцiалу eHepri"i, що в

yrHЬOMYзабезпечить успiх та професiйне довголiття у педагогiчнiй дiялъностi [3].
Пiдтвердженням цього мiркування слугують одержанi нами експериментальнi данi
остики поведiнки майбутнiх педагогiв у ситуацiях фрустрацi"j та мiжособистiсних
Iлiктiв, що виявляють схильнiсть до переживання, ситуативну тривожнiсть,
нiченiсть, вiдчуття власно"i провини [9]. Такий стан може послужити поштовхом в
щiях пiдвищено'j розумово'j дiяльностi та емоцiйно"i напруженостi актуалiзацii'
ування схильностi до емоцiйного вигоряння як професiйного синдрому педагогiчних
ВНИКlв.

Останнiми роками у наУКОВI1Хколах значна увага придiля€ться вивченню синдромiв
есiйного та емоцiйного вигоряння, що створюють пiдrpунтя для розвитку рiзноманiтних
соматичних розладiв, зокрема, Л. Карамушка, К. Маслач, Е.Махер, Н. Перегончук,

'рлман та iH. (змiст та структура професiйного вигоряння); В. Бойко, Н. Водоп'янова,
Грiнберг та iH. (методики дiагностики); Л. Березовська, М. Бородкiна, Г. Макарова,

арук, Н. Савчук, О. Фiль та iH. (засоби профiлактики та корекцi"i) тощо. Прояви
рому професiйного вигоряння у представникiв рiзних професiйних груп дослiджували
рубiжнi, так i вiтчизнянi науковцi: Л. Березовська, М. Борисова, Н. Булатевич,
исенко, О. Грицук, О. Доценко, Т. 3айчикова, С. Налiча€ва, Н. Чепел€ва та iншi.
Професiйне вигоряння проявля€ться у рядi симптомiв (психофiзичних, соцiально-
логiчних, поведiнкових), що торкаються Bcix сфер розвитку особистостi: самооцiнки,

iки, емоцiй, iнтелекту тощо. Подiбну симптоматику спостерiгають i при синдромi
liчно"i втоми. 3азвичай спочатку досить важко вiдрiзнити цi синдроми. Всесвiтня

iзацiя охорони здоров'я класифiку€ синдром хронiчно"i втоми як неврологiчне
рювання.
Основним показником виступа€ втома, що призводить до втрати працездатностi

ягом понад 6 мiсяцiв; по€днання когнiтивних дисфункцiй, болю у всьому тiлi, а також
що не приносить вiдновлення сил та не вiдновлю€ нормальнi Функцii' органiзму; та
аванта-жувальноi' слабкостi, за якоi' навантаження або iншi стрес-фактори призводять

агострення цих симптомiв негайно або з затримкою протягом кiлькох годин або
ягом ночi [11].
До психологiчних наслiдкiв активно"i професiйно"i дiяльностi спецiалiсти вiдносять
аючу нервово-психiчну напруженiсть, що призводить дО CYТТ€BOГOзниження

ездатностi, погiршенню здоров'я, збiльшенню вiрогiдностi прийняття помилкових
нь, провокацi€ю конфлiктних ситуацiЙ.
Ми подiля€мо думку науковцiв, якi стверджують, що помiрне нервове напруження

улю€ людей працювати краще. Проте високий piBeHb напруги негативно вплива€ на
ездатнiсть, перешкоджа€ прийняттю вiрних рiшень у стандартних робочих ситуацiях i
ь може зробити роботу неможливою.
Найбiльш продуктивною € дiяльнiсть, що здiйсню€ться за умови помiрного рiвня

. ення. Якщо ж piBeHЬ емоцiйно'j напруги високий, то HaCTa€дезорганiзацiя дiяльностi,
~!Оже провокувати виникнення стресу. Пiдтвердженням цього твердження слугують
жанi нами експериментально-дiагностичнi данi щодо вивчення прояву психiчних cTaHiB
дагогiчних працiвникiв закладу загально"i середньо'j освiти. 3азначимо, що психiчний
завжди супроводжу€ться зовнiшнiми ознаками, якi мають тимчасовий, динамiчний

ктер i виражаються найчастiше в емоцiйному забарвленнi yciC"j психiчно"i дiяльностi
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ЛЮДИНИ. Психiчнi стани, як зазнача€ Н. Левiтов, виявляються у настроУ та почуттях (стресу,
фрустрацi"i, тривоги, ейфорi"1), вольових актах (зiбраностi, рiшучостi, розгубленостi),
особливостях уваги (зосередже-ностi, неуважностi), мислення (цiлеспрямованостi, cYМHiBax)
тощо [4]. Тобто, простежу€ться тiсний вза€мозв'язок мiж психiчним станом та розумовим чи
емоцiйним напруженням, екстремальними умовами дiяльностi, фрустрацi€ю, конфлiктом,
КРИЗОВОЮ ситуацi€ю тощо.

Психiчнi стани у педагогiчних працiвникiв закладу загально'i середньо'i освiти
дослiджувалися за методикою оперативноi' оцiнки cTaHiBсамопочуття, активностi та настрою
(методика САН), яка rpунту€ться на самооцiнюваннi дослiджуваними рiвня вираженостi
своУх актуальних психiчних cTaHiBза допомогою спецiально"i шкали оцiнок i мiстить 30 пар
протилежних характеристик (самопочугтя хороше-погане, напружений-розслаблений,
працездатний-розбитий тощо).

Оцiнка психiчних cTaHiB за методикою САН здiйснювалася нами щотижня упродовж
мiсяця i знайшла вiдображення в усереднених показниках вiдповiдних шкал методики.
Отриманi данi свiдчать, що показник самопочугтя у обстежених вчителiв (яке
характеризують працездатнiсть, виснаженiсть, напруженiсть або розслабленiсть, бадьорiсть)
виявився iCTOTHOнижчим за нормативний (одержаний показник 2,4 ± 0,07 у спiввiдношеннi з
нормативним 5,0-5,5). Показник активностi, який становить 3,9 ± 0,27 (за нормативного 5,0-
5,5), окреслю€ знижену загальну активнiсть, уповiльнену рухливiсть, послаблену дiяльнiсть,
розладнаний розподiл уваги. Cyтт€BO знижений вiдносно нормативного i показник настрою,
що характеризу€ вiдчуття знесилення, вiдсутностi захоплень, загально"i незадоволеностi та
песимiстичностi (цей показник становить 2,6 ± 0,03 за нормативного 5-5,5).

Також спостереження за поведiнкою та дiяльнiстю вчителiв засвiдчили про яви cTaHiB
втоми i перевтоми, що в цiлому призводить до зниження рiвня задоволеностi життям i,
вiдповiдно, до розвитку синдрому хронiчно"i втоми. Бесiди та опитування виявили виразнi
конфлiктнi тенденцi"i у сприйманнi себе, свого майбутнього та нездiйснених житт€вих цiлеЙ.

Надмiрна вiдповiдальнiсть перед батьками, адмiнiстрацi€ю та учнями, засво€ння нових
методiв та методик, використання iнновацiйних iнтернет-технологiй, велика кiлькiсть
виховних та позаурочних заходiв - ось далеко неповний перелiк основних компонентiв працi
педагога, який Ma€ бути вiдмiнним спецiалiстом у багатъох сферах навчально-виховного
процесу. Специфiчнi умови педагогiчно'i працi, зокрема, постiйнi розумовi та психоемоцiйнi
перенавантаження вчителiв мiстять основу для формування ЯВИЩ так званого професiйного
емоцiйного вигорання.

AкцeHTY€MO увагу, ЩО лише помiрне психiчне збудження, позитивна мотивацiя
сприяють продуктивнiй дiяльностi педагога i формують його професiйне здоров'я.
А. Маклаков слушно зауважу€, ЩО професiйне здоров'я € певниы piBHeM характеристик
здорово'i людини, що вiдповiдають вимогам професiйно"i дiяльностi та забезпечу€ П високу
ефективнiсть [5, с. 69]. Подiбнi мiркування висловлюють А. Маркова, вважаючи професiйне
здоров' я iнтегральною характеристикою функцiоналъного стану органiзму люди ни за
фiзичним та психiчним показникам з метою оцiнки його здатностi до певно"i професiйно"i
дiяльностi iз заданими ефективнiстю та тривалiстю протягом заданого перiоду, а також
стiйкостi до несприятливих факторiв, супроводжуючих ЦЮ дiяльнiсть [6, с. 98]; Л. MiTiHa-
це здатнiсть органiзму зберiгати й активiзувати компенсаторнi, захиснi, регуляторнi
механiзми, ЩО забезпечують працездатнiсть, ефективнiсть i розвиток особистостi педагога в
ycix умовах виконання професiйно"i дiяльностi [8, с. 43] та iH.

Доробки цих учених створюють пiдrpунтя для подальшого вивчення специфiки
формування феномену професiйного здоров'я, дозволяють попере,J.ИТИ розвиток синдромiв
емоцiйного та професiйного вигоряння, ЩО призводять до деформaui'i особистостi. Особливе
мiсце у розв' язаннi цих питань посiда€ проблема пiдготовки ыайбутнix учителiв до
здоров'ятворчо"i дiяльностi у сучасних умовах. Так, зокрема, Г. ешко вважа€ один iз
найважливiших показникiв формування fOTOBHOCTiстудентiв до збереження i змiцнення свого
професiйного здоров'я введения у навчальний процес спецiально орi€нтованих KypciB
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психолого-педагогiчного циклу. Розроблений нею курс «Ilрофесiйне здоров'я педагога» сприя€
формуванню оПТЮ1CLThНoi'cтpaTerii збереження i змiцнення професiйного здоров'я, професiйно'i
стресостiйкостi, КО~lПетентностiздоров'язбереження майбутнiх учителiв. Важливим результатом
вивчення курс)' «Професiйне здоров'я педагога» € складання iндивiдуальних програм
збереження i З~liцнення професiйного здоров'я. Будуючи ix, студенти вчаться визначати цiлi
здоров'язбережува..tьно·i дiяльностi, поетапнi способи ix досягнення, прогнозувати кiнцевий
результат, вияв:urги ефепивнiсть здоров'язбережувальних заходiв тощо [7].

ПодiляоlO вищезазначену позицiю автора, вважаючи доцiльним i важливим кроком
введення ДИСЦИП.liн психолого-педагогiчного циклу з метою вивчення себе як цiлiсноi
особистостi. Пiдтвердженням цьому слугу€ запровадження курсу «Психологiя здоров'я та
здорового способу жипя» для студентiв, якi навчаються за освiтнiми програмами «Середня
oCBiTa (Фiзична KY.lЬтypa)>>та «Фiзична терапiя, ерготерапiя» в Академii рекреацiйних
технологiй i права. Як показують результати проведеного опитування, студенти охоче
вiдвiдують занятгя. активно працюють на них. Майбутнi фахiвцi цiкавляться психологiчними
аспектами здорово'i о обистостi, способами збереження здоров'я та професiйного довголiтгя,
спрямованi на ФОР~lування здорового адаптованого способу житгя.

Висновкu та перспеh'lИВИ подальших дослiджень. Отже, зростаюча iнтенсифiкацiя
комунiкативно-iнфор~taцiйних процесiв в ycix сферах соцiального житгя висува€ пiдвищенi
вимоги до викори тання особистiстю власного психологiчного (iнтелектуального i
емоцiйного) ресурсу. Вiдповiдно, педагогiчний працiвник повинен адаптуватися до нових
умов працi, маПI фОР~lOваний piBeHb культури здоров'я та розумiти й усвiдомлювати вплив
на CBO€здоров' Я рiЗНО~lанiтних чинникiв, пов' язаних зi специфiкою обраноi' спецiальностi.

Вищеозначене понука€ до потуку оптимальних шляхiв пiдготовки майбутнiх
педагогiв, СПРЯ~lOванихна формування професiйноi' компетентностi, гармонiзацiю вiдносин
у ситуацiях КО~I)"Нiкативноi вза€модi'i та сво€часну профiлактику розвитку «синдрому
емоцiйного вигоряння», шо € пiдrрунтям для рiзноманiтних розладiв здоров'я.
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Nadiya Savchuk, Lyudmila Stasiuk. PRESERVATION OF ОССl"Р.·ЙIO. -.-\.L HEALTH AS А WAY OF
ADAPT ATION IN PEDAGOGICAL ACТIyIТY

ТЬе article presents the llnderstanding of professional health of а tea Ьет - а' i -<4 ргоЫеш today. ТЬе specific
conditions of pedagogical work in modem conditions аге considered.

It is estabIished (Ьа! llllfavorabIe circumstances of the educational еn- д-о en! cause the development of
disharrnonious states and lead (о professional deformation. Experimental-diagno' ta of research of featиres of
mental states of teachers of institlltion of general secondary edиcation аге co\·ered.

It is emphasized that the pedagogical worker mиst have а developed 'ееl of Ьеа th cLlltиreand understand and
Ье aware ofthe impact оп their health ofvarious factors related (о the specific- о те ::'о-еп specialty.

Кеу words: health, occupational health, pedagogical worker, profe ional acti\iry, mental states, emotional
bumout syndrome.
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МОДЕЛЬ СОЦIAЛЬНО КОМПЕТЕНТНОГО МАЙБУТНЬОГО
СОЦIAЛЬНОГО ПРАЦIВIШКА

у cTaтri представлено описову модель соцiально компетентного майбутнього соцiального працiвника.
Виокремлено OCHOBHiпiдходи щодо розумiння моделi фахiвця в KOHTeKcTiкомпетентнiсного пiдходу: модель
особистостi фаxiвця, модель дiяльностi фаxiвця, модель пiдготовки фахiвця. Наголошено, шо модель
пiдготовки завжди виходить з моделi фахiвця. Пропонована автором cTaтri описова модель соцiально
компетентного майбутнього соцiального працiвника визнача€ TaKi аспекти: домiнантнi функцiУ соцiально
компетентного фахiвця; iндивiдуальнi властивостi (мотивацiйнi Opi€HTauiY, настановлення соцiально-
професiйного становлення особистостi; uiHHiCHiнастановлення та Opi€HTauiY;властивостi характеру: емоцiйно-
BO.'IЬOBiякостi, морально-етичнi якостi, ставлення до людей; комунiкативнi та вербальнi вмiння; рефлексивнi
умiння) соцiапьно компетентного майбутнього соцiапьного працiвника; соцiапьнi та, пов'язанi з ними,
професiйнi компетенцiУ. Зазначено, що представлена описова модель може надалi модернiзуватися та
видозмiнюватися в залежностi вiд змiни ВИi\IOГ суспiльства, держави до фахiвцiв соцiономiчно'j сфери.

Ключовi слова: компетентнiсть, соцiальна компетентнiсть, модель, модель фахiвця, майбутнiй
соцiапьний працiвник, модель соцiапьно компетентного фаxiвця.
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