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У Л. М. Юр’єва, С. Г. Носов, А. Є. Ніколенко

Вступ. Важливим фактором оптимізації про-
філактичних заходів щодо синдрому емоційного 
вигоряння на робочому місці у лікарів практич-
ної охорони здоров’я є післядипломна освіта [1]. 
На кафедрі психіатрії факультету післядипломної 
освіти ДЗ “ДМА” розроблена і впроваджена в пе-
дагогічний процес освітня програма, метою якої 
є первинна профілактика емоційного вигоряння у 
медичних працівників [2]. 

Програма здійснюється в два етапи: етап до-
дипломної та етап післядипломної освіти. У цій 
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Основна частина. Важливим фактором оптимізації профілактичних заходів щодо синдрому емоційного вигоряння серед 
лікарів практичної охорони здоров’я є післядипломна освіта. На кафедрі психіатрії факультету післядипломної освіти ДЗ “ДМА” 
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ня у медичних працівників. Під час підвищення кваліфікації лікарі-психіатри отримують інформацію про професійні кризи 
особистості лікаря, ознайомлюються з факторами професійного успіху, стратегіями поведінки в професійному середо вищі і в 
кризовій ситуації, а також з програмами профілактики і корекції вигоряння. 

Висновки. У роботі проведено дослідження зв’язку розвитку вигоряння зі стажем роботи, статтю, тривожністю, копінг-
стратегіями і особистісними рисами медичного персоналу, а також дослідження профілактики вигоряння у разі зростання 
професійного рівня лікаря і зміни професії. Освітня програма з профілактики емоційного вигоряння у лікарів-психіатрів є 
важливим джерелом підвищення ефективності профілактичних заходів у медичних працівників. 
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The aim of the work – to substantiate the feasibility of using educational program  to prevent emotional burnout in medical staff.
The main body. An important factor in optimizing preventive measures for the emotional burnout syndrome among practitioners 

of health is postgraduate education. At the Department of Psychiatry, the postgraduate education faculty of the DMA, the educational 
program was developed and implemented in the pedagogical process, the purpose of which is the primary prevention of emotional 
burnout in medical staff. During training, psychiatric doctors receive information about the professional crisis of a doctor’s personality, 
factors of professional success, behavioral strategies in the professional environment and in a crisis situation, as well as programs for 
the prevention and correction of burnout. 

Conclusions. In the work the study of connection of burnout development with work experience, article, anxiety, coping strategies and 
personality traits of medical personnel, as well as research on the prevention of burnout in the event of an increase in the professional 
level of the doctor and changes in the profession. The educational program for the prevention of emotional burnout from psychiatrists 
is an important source of increasing the effectiveness of preventive measures in healthcare workers.
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статті розглянуті особливості освітніх технологій 
на етапі післядипломної освіти.

Етап післядипломної освіти здійснюється як під 
час інтернатури, так і в період проходження ліка-
рями курсів підвищення кваліфікації.

Під час проходження післядипломного навчан-
ня на циклах тематичного удосконалення і перед-
атестаційних циклах з психіатрії освіта лікарів- 
психіатрів відбувається за двома напрямками: 
інфор маційним та освітнім. 

Інформаційний напрямок здійснюється за допо-
могою лекцій, під час яких висвітлюються особ-
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ливості терапевтичної взаємодії та професійних 
зв’язків у ланцюгу лікар – пацієнт – родичі, особли-
вості розвитку синдрому вигоряння і його ознаки, а 
також причини його формування з оцінкою факто-
рів, що посилюють або обмежують його розвиток.

Освітній напрямок реалізується під час прак-
тичних занять та складається з ознайомлення із 
техніками релаксації, їх освоєння, техніками, спря-
мованими на підвищення толерантності до про-
фесійного стресу, методикою Time management, 
принципами проведення дебрифінгу, техніками, 
що спрямовані на зміцнення особистісного щас-
тя людини та на корекцію життєвої перспективи.

Під час підвищення кваліфікації лікарі-психіа-
три отримують інформацію про професійні кризи 
особистості лікаря, ознайомлюються з факторами 
професійного успіху, стратегіями поведінки в про-
фесійному середовищі і в кризовій ситуації, а також 
з програмами профілактики і корекції вигоряння. 
Згідно з даними літератури [3–5], виявлено зв’язок 
виникнення синдрому вигоряння зі стажем роботи, 
статтю, тривожністю, копінг-стратегіями і особис-
тісними рисами медичного персоналу. З метою до-
слідження зв’язку розвитку вигоряння під впливом 
цих факторів було проведено тестування 108 лікарів-
психіатрів (50 чоловіків та 58 жінок) із використан-
ням розробленого нами опитувальника “Психічне 
здоров’я населення, психіатрична і психологічна 
допомога в сучасних соціальних умовах” (свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір № 72087) 
і, зокрема, його 4-го розділу “Деякі характеристи-
ки ментальності та емоційного стану фахівців, які 
працюють у сфері охорони психічного здоров’я” [6].

Мета роботи – обґрунтування доцільності вико-
ристання освітньої програми з метою профілакти-
ки емоційного вигоряння у медичних працівників.

Основна частина. Особам, що брали участь у 
дослідженні, були надані запитання про вплив су-

часного соціуму, професійного рівня лікаря, зміни 
професії на ступінь вираженості професійного ви-
горяння. На запитання “Як зміниться рівень емо-
ційного вигоряння лікарів психіатрів і психологів 
в сучасних умовах?” лікарям було запропоновано 
вибрати одну із трьох відповідей: “не зміниться”, 
“збільшиться” або “зменшиться”. Незалежно від 
індивідуальних параметрів опитаних (стать, стаж 
роботи) найбільша кількість респондентів обрала 
відповідь “збільшиться”. Така відповідь чітко пере-
важала серед психіатрів зі стажем 5–10 років і спо-
стерігалась помітно рідше серед лікарів зі стажем 
26–30 років, що, на нашу думку, пов’язане з різним 
професійним та життєвим досвідом фахівців, вклю-
чаючи досвід самолікування синдрому вигоряння у 
лікарів із великим стажем роботи. Результати тес-
тування з цього питання сприяють індивідуалізації 
навчальної профілактичної програми в напрямку 
активізації навчання перш за все серед лікарів з не-
великим стажем роботи. Крім того, у чоловіків по-
казники виявилися більшими порівняно з жінками, 
що, на нашу думку, пов’язано з більшою схильністю 
до песимізму в лікарів-чоловіків, які брали участь 
у тестуванні. Наша гіпотеза про позитивний вплив 
підвищення професійного рівня і кваліфікації й осо-
бистісного зростання на превенції вигоряння знай-
шла своє підтвердження при оцінці відповідей на 
питання “Чи вважаєте Ви, що зростання професій-
ного рівня є профілактикою емоційного вигоряння 
в сучасних умовах?” (табл. 1).

При проведенні фокус-груп окремими лікарями-
психіатрами були висловлені думки про необхід-
ність зміни професії. Тим часом аналіз відповідей 
респондентів на запитання про необхідність зміни 
професії для профілактики розвитку емоційного 
вигоряння показав, що це для більшості лікарів не 
є способом профілактики емоційного вигоряння 
(табл. 2).

Таблиця 1. Гендерний розподіл позитивних відповідей лікарів з різним стажем роботи 

Стаж, роки 5–10 11–15 16–20 21–25 26–30 Більше 30 Більше 40

Лікарі-психіатри

Чоловіки, % 83,0 66,6 75,0 83,0 66,6 50,0 50,0 

Жінки, % 77,8 71,4 66,7 66,7 50,0 80,0 50,0 

Таблиця 2. Гендерний розподіл відповідей на запитання “Чи вважаєте Ви, що зміна професії є шляхом 
профілактики емоційного вигоряння?”

Відповідь
Лікарі-психіатри, %

чоловіки жінки

Так 33,33 25,00

Ні 66,67 75,00
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Висновки. Таким чином, освітня програма, яка 
спрямована на профілактику емоційного вигорян-
ня у лікарів-психіатрів, є важливим джерелом під-
вищення ефективності профілактичних заходів у 
медичних працівників. Це обумовлює доречність 

використання освітніх модулів, присвячених профі-
лактиці і методам корекції професійного вигоряння, 
у державних освітніх програмах з інтернатури та в 
циклах підвищення кваліфікації лікарів.
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