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Методичні рекомендації 

 

Профілактика та подолання емоційного вигорання у педагогів 

 

Емоційне вигорання — це синдром, що розвивається на тлі неперервного впливу на людину 

стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та 

виснаження. 

Численними дослідженнями встановлено, що до професійного вигорання більше схильні 

спеціалісти, які змушені в силу своєї професійної діяльності багато і інтенсивно контактувати з 

іншими людьми (педагоги, психологи, лікарі і інші), оскільки під час роботи вони зазнають 

сильних нервово-психічних навантажень, що проявляються в поступовій емоційній втомі і 

виснаженні. 

Педагогічна діяльність насичена різноманітними напруженими ситуаціями. До таких 

ситуацій у педагогічній діяльності відносять: 

 ситуації взаємодії вчителя з учнем на уроці (порушення дисципліни і правил поведінки, 

непередбачувані конфліктні ситуації, ігнорування вимог вчителя тощо); 

 ситуації, що виникають у стосунках з колегами по роботі та адміністрацією (різкі 

розходження в думках, конфліктні ситуації, перенавантаження дорученнями, надмірний 

контроль, тощо); 

 ситуації взаємодії вчителя з батьками учнів (відмінність в оцінці учня батьками і вчителем, 

відсутність уваги з боку батьків до процесу виховання дітей, тощо). 

Синдром вигорання включає в себе три основні складові: 

 емоційну виснаженість – відчуття спустошеності і втоми, що викликане власною 

роботою. 

 деперсоналізацію (цинізм) – цинічне відношення до роботи та байдуже, негуманне, 

цинічне відношення до людей, з якими працюють. 

 редукцію професійних досягнень – виникнення у працівників почуття некомпетентності 

в своїй професійній сфері, усвідомлення неуспішності в ній. 

З метою профілактики та уникнення вигорання найбільш доступним є використання 

способів саморегуляції та самовідновлення. Це свого роду техніка безпеки для спеціалістів, що в 

силу своєї роботи мають численні та інтенсивні контакти з людьми. 

Існує два способи відновлення: природна регуляція і саморегуляція. 

Природні способи регуляції організму. Багато з них використовуються інтуїтивно. Це 

тривалий сон, смачна їжа, відпочинок на природі, серед тварин, баня, масаж, спорт, танці, музика та 

багато іншого. Але, на жаль, подібні способи не завжди можна використати на роботі чи 

безпосередньо в той момент, коли виникла напружена ситуація або накопичилась втома. 

Саморегуляція — це керування своїм психоемоційним станом, що досягається шляхом впливу 

людини на себе за допомогою слів, образів, управління м'язовою системою  (напругою) і 

диханням. 

 

БАНК СПОСОБІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

 

I. Способи, пов'язані з управлінням диханням 

Управління диханням — це ефективний засіб впливу на тонус м'язів і емоційні центри мозку. 

Повільне і глибоке дихання (з участю м'язів живота) знижує збудливість нервових центрів, сприяє 

м'язовому розслабленню, тобто релаксації. Часте (грудне) дихання, навпаки, забезпечує високий 

рівень активності організму, підтримує нервово-психічну напруженість. 

Спосіб 1 
Сидячи або стоячи постарайтеся, по можливості, розслабити м'язи тіла і зосередьте увагу на 

диханні. На рахунок 1-2-3-4 робіть повільний глибокий вдих (при цьому живіт випинається вперед, 

а грудна клітка нерухома); 



– потім плавний видих на рахунок 1-2-3-4-5-6; 

– знову затримка перед наступним вдихом на рахунок 1-2-3-4.  

Вже через 3–5 хвилин такого дихання ви помітите, що ваш стан став помітно спокійнішим і 

урівноваженіший. 

Спосіб 2 
Уявіть, що перед вашим носом на відстані 10–15 см висить пушинка. Дихайте тільки носом і 

так плавно, щоб пушинка не ворушилася. 

Спосіб 3 
Оскільки в ситуації роздратування, гніву ми забуваємо робити нормальний видих – глибоко 

видихніть; 

– затримайте дихання так довго, як зможете; 

– зробіть декілька глибоких вдихів; 

– знову затримайте дихання. 

II. Способи, пов'язані з управлінням тонусом м'язів, рухом 

Під впливом психічних навантажень виникають м'язові затиски, напруга. Уміння їх 

розслабляти дозволяє зняти нервово-психічну напруженість, швидко відновити сили.  

Спосіб 4 
Оскільки добитися повноцінного розслаблення всіх м'язів відразу не вдається, потрібно 

зосередити увагу на самих напружених частинах тіла. 

Сядьте зручно, якщо є можливість, закрийте очі; 

– дихайте глибоко і поволі; 

– пройдіться внутрішнім поглядом по всьому вашому тілу, починаючи від голови до кінчиків 

пальців ніг (або в зворотній послідовності) і знайдіть місця найбільшої напруги (часто це бувають 

рот, губи, щелепи, шия, потилиця, плечі, живіт); 

– постарайтеся ще сильніше напружити місця затисків (до тремтіння м'язів), робіть це на 

вдиху; 

– переживіть цю напругу; 

– різко скиньте напругу — робіть це на видиху; 

– зробіть так кілька разів. 

В добре розслабленому м'язі ви відчуєте появу тепла і приємної тяжкості. 

Якщо затиск зняти не вдається, особливо на обличчі, спробуйте розгладити його за 

допомогою легкого самомасажу круговими рухами пальців (можна поробити гримаси — 

здивування, радості і ін.). 

Спосіб 5 
У вільні хвилини, паузи відпочинку, освоюйте послідовне розслаблення різних груп м'язів, 

дотримуючись наступних правил: 

1) усвідомлюйте і запам'ятовуйте відчуття розслабленого м'яза по контрасту з 

перенапруженням; 

2) кожна вправа складається з 3 фаз: «напряжити–відчути–розслабити»; 

3) напруженню відповідає вдих, розслабленню — видих. 

Можна працювати з наступними групами м'язів: 

– обличчя (лоб, повіки, губи, зуби); 

– потилиці, плечей; 

– грудної клітки; 

– стегон і живота; 

– грон рук; 

– нижньої частини ніг. 

Примітка. Щоб навчитися розслабляти м'язи, треба їх мати, тому щоденні фізичні 

навантаження підвищують ефективність вправ на розслаблення м'язів. 

Спосіб 6 
Спробуйте задати ритм всьому організму за допомогою монотонних ритмічних рухів: 

– рухи великими пальцями рук в «напівзамку»; 

– перебирання чіток намистин на вашому намисті; 



– пройдіть по кабінету (коридору) кілька разів, роблячи на два кроки вдих, і на п'ять кроків — 

видих. 

III. Способи, пов'язані з дією слова 

Відомо, що «слово може убити, слово може врятувати». Друга сигнальна система є вищий 

регулятор людської поведінки.  

Словесна дія задіює свідомий механізм самонавіювання, йде безпосередня дія на 

психофізіологічні функції організму. 

Спосіб 7. Самонакази 
Самонаказ — це коротке, уривчасте розпорядження, зроблене самому собі. 

Застосовуйте самонаказ, коли переконані в тому, що треба поводитися певним чином, але 

зазнаєте труднощі з виконанням. 

«Розмовляти спокійно!», «Мовчати, мовчати!», не «піддаватися на провокацію!» — це 

допомагає стримувати емоції, поводитися гідно, дотримувати вимоги етики. 

– В думках повторіть його кілька разів. Якщо це можливо, повторіть його вголос. 

Спосіб 8. Самопрограмування 
В багатьох ситуаціях доцільно «озирнутися назад», пригадати свої успіхи в аналогічній 

ситуації. Минулі успіхи говорять людині про його можливості, про приховані резерви в духовній, 

інтелектуальній, вольовій сферах і вселяють упевненість в своїх силах. 

– Пригадайте ситуацію, коли ви справилися з аналогічними труднощами. 

– Сформулюйте текст програми, для посилення ефекту можна використовувати слова «саме 

сьогодні»: 

«Саме сьогодні у мене все вийде»; 

«Саме сьогодні я буду найспокійнішою і витриманою»; 

«Саме сьогодні я буду доречною і упевненою»; 

«Мені приносить задоволення вести розмова спокійним і упевненим голосом, показувати 

зразок витримки і самовладання». 

Спосіб 9. Самосхвалення(самозаохочення) 
Люди часто не одержують позитивної оцінки своєї поведінки із сторони. Це, особливо в 

ситуаціях підвищених нервово-психічних навантажень, — одна з причин збільшення нервозності, 

роздратування. Тому важливо заохочувати себе самим. 

– У разі навіть незначних успіхів доцільно хвалити себе, в думках кажучи: «Молодець!», 

«Розумниця!», «Здорово вийшло!» 

– Знаходьте можливість хвалити себе протягом робочого дня не менше 3–5 разів. 

IV. Способи, пов'язані з використанням образів 

Використовування образів пов'язано з активною дією на центральну нервову систему 

відчуттів і уявлень. Безліч наших позитивних відчуттів, спостережень, вражень ми не 

запам'ятовуємо, але якщо збудити спогади і образи, з ними зв'язані, то можна пережити їх знов і 

навіть посилити. І якщо словом ми впливаємо в основному на свідомість, то образи, уява 

відкривають нам доступ до могутніх підсвідомих резервів психіки. 

Спосіб 10 
Щоб використовувати образи для саморегуляції: 

– Спеціально запам'ятовуйте ситуації, події, в яких ви відчували себе комфортно, 

розслабленно, спокійно, — це ваші ресурсні ситуації. 

– Робіть це в трьох основних модальностях, властивих людині. Для цього запам'ятовуйте: 

1) зорові образи події (що ви бачите: хмари, квіти, ліс); 

2) слухові образи (які звуки ви чуєте: спів птахів, дзюрчання струмка, шум дощу, музика); 

3) відчуття в тілі (що ви відчуваєте: тепло сонячного проміння на своєму обличчі, бризки 

води, запах квітучих яблунь, смак полуниці). 

– При відчутті напруженості, утомленості: 

1) сядьте зручно, по можливості, закривши очі; 

2) дихайте поволі і глибоко; 

3) пригадайте одну з ваших ресурсних ситуацій; 

4) проживіть її заново, згадуючи всі супроводжуючі її зорові, слухові і тілесні відчуття; 

5) побудьте усередині цієї ситуації декілька хвилин; 



6) розплющте очі і поверніться до роботи. 

На закінчення відзначимо наступне. В роботі по профілактиці нервово-психічної 

напруженості першочергова роль повинна відводитися розвитку і зміцненню життєрадісності, вірі 

в людей, незмінної упевненості в успіху справи, за яку беретесь 

Життєвий успіх не дається без праці, іноді без важких втрат. Треба бути готовим з 

якнайменшими стражданнями пройти через образи, зради, втрати. Для цього слід привчити себе не 

пропускати в сферу емоцій надмірні подразники, несучі біль і заперечення багатьох людських 

цінностей. 

Велика мудрість міститься у вислові: «Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, 

терпіння — прийняти те, що я не можу змінити, і розум — відрізняти одне від іншого». 

 

АНТИСТРЕСОВІ ПРИЙОМИ 

9 профілактичних правил для всіх і кожного 
Наше життя набрало такий скажений темп, що це починає загрожувати не тільки нервово-

психічному, але і фізичному здоров'ю людей. Учені не перестають розробляти системи і методи, 

що допомагають сучасній «цивілізованій людині» не потрапити в «стресовий полон». Ось що, 

наприклад, рекомендують австралійські фахівці. 

1. Півдня в тиждень потрібно проводити так, як вам подобається: плавайте, танцюйте. 

Прогулюйтеся або ж просто сидіть на лавці в парку. Загалом, досить віддавати себе тільки 

роботі!  

2. Не рідше одного разу на день говоріть найдорожчій для вас людині теплі слова. Не 

сумнівайтеся, що він (вона) скаже вам у відповідь те ж саме. В нашому суворому світі одне 

усвідомлення того, що вас хтось любить, здатне захистити від важких зривів. 

3. Два або три рази на тиждень давайте собі фізичне навантаження. Вправи не повинні бути 

вимотуючими, але якщо після занять вам не знадобився душ, значить, ви щось робили неправильно 

або ж просто недостатньо тренувалися. 

4. Пийте більше води (не спиртних напоїв!). для того, щоб підтримувати тіло в добрій формі, слід 

випивати тільки однієї води не менше 1–1,5 літра в день. 

5. Щонайменше раз на тиждень займайтеся тим, що вам неначебто «шкідливо» (можна, 

наприклад, «трохи» порушити дієту, на якій ви сидите, побалуйте себе солоденьким або ж 

ляжте спати раніше або пізніше, ніж звичайно). Стежити за собою необхідно, але, коли це 

робиться дуже серйозно, можна побоюватися того, що ви станете іпохондриком. 

6. Не дозволяйте розкрадати своє життя! Буде краще, якщо деякі листи залишаться 

нерозпечатаними, а телефонні дзвінки — без відповіді. Безцеремонні люди крадуть години (навіть 

дні) вашого життя і створюють вам стреси, примушуючи робити те, що вам не потрібно і не 

подобається. 

7. Коли ви пригнічені або розсерджені, займіться інтенсивною фізичною роботою: скопайте 

город, розкидайте замети, переставте меблі або просто розбийте старі тарілки. Можете 

відправитися за місто і покричати там. Подібні неадекватні вчинки непогано захищають людину 

від стресів. 

8. З'їдайте хоча б по одному банану в день. В них практично всі вітаміни, багато мікроелементів, 

до того ж вони володіють найвищою енергетичною місткістю. 

9. Купіть (якщо у вас ще немає такого) телефонний апарат із записуючим пристроєм (або так 

званий АОН, висвічуючий або повідомляючий голосом номер того хто телефонує). Це дозволить 

вам не сіпатися через кожний дзвінок і зберігати дійсно потрібну для вас інформацію. 

Не дуже складні прийоми, погодьтеся? Але слідування їм обов'язково вбереже вас від 

багатьох важких стресів. 

 

 

Підготувала методист  

Сквирського РМК Левчук С.С. 

 


