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мислення, пам’ять, здатність до дії та інші елементи творчості. Засвоюючи 
їх, учитель початкової школи засвоює механізми сприйняття, взаємодії, 
природу творчого процесу. На глибоке переконання А. Макаренка, 
оволодіння педагогічною майстерністю доступне кожному педагогу за 
умови цілеспрямованої роботи над собою. «Майстерність – це те, чого 
можна досягти, і як може бути відомий майстер-токар чи прекрасний 
майстер-лікар, так повинен і може бути відомим майстром педагог. І кожен 
з молодих педагогів буде обов’язково майстром, якщо не покине нашої 
справи, а наскільки він опанує майстерність, – залежить від власного 
напору» [3, с. 235–236]. 
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ФЕНОМЕН «ВИГОРАННЯ» У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСУЛЬТАНТІВ 
«ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ» 

 
Актуальність дослідження феномену «вигорання» (інакше «синдрому 

згорання») зумовлена його здатністю до розвитку й трансформації у стійкі 
особистісні якості, що призводить до зниження можливостей повноцінної 
соціалізації та реалізації особистісного потенціалу.  

Він є невід’ємною частиною професійної діяльності тих фахівців, які 
традиційно відносяться до категорій професій, що мають справу з 
негативними переживаннями людей і виявляються втягнутими в них  
[1, с. 56]. До проблем феномену «вигорання» у діяльності консультанта  
зверталися такі науковці як: А. Г. Амбрумова, О. М. Моховиків, 
Т. В. Снєгірьова, М. Полєєв, І. В. Чурилін, Л. С. Сальникова та ін.  

Діяльність консультантів «Телефону довіри» відноситься до категорії 
стресових. Можливість високого ризику «вигорання» визначається:  

– неможливістю підготуватися до дзвінка: зателефонувати можуть у 
будь-яку хвилину, з будь-якою проблемою, консультант повинен бути в 
стані готовності постійно;  

– обмежений час роботи з кожним абонентом;  
– складно повністю контролювати контакт: абонент у будь-який 

момент може покласти трубку і більше не подзвонити або не 
додзвонитися:  
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– тривалий час роботи, велика кількість звернень за зміну;  
– неможливість «вибору» клієнтів, як при очному консультуванні;  
– незахищеність співробітників «Телефону довіри» від образ, 

розіграшів, сексуальних маніпуляцій, погроз і т.п. [4]. 
Феномен «вигорання» характеризується душевною і фізичною 

втомою, втратою віри в свої сили і, як наслідок, неможливість проводити 
ефективне консультування. 

Існує кілька  етапів «вигорання»: 
1-й етап. «Ідеалістичний ентузіазм». Особистості приходять на 

роботу в службу допомоги іншим, щоб будувати своє життя, а не 
заробляти гроші. Рушійною силою є бажання допомагати іншим. 
Співробітники починають діяльність із високих сподівань і нереалістичних 
очікувань [2, с. 34]. 

2-й етап. «Застій». Процес своєрідної зупинки після перших 
розчарувань. З’являється відчуття дискомфорту від власних великих 
очікувань. Починає відчуватися те, що здавалося незначним: низька 
зарплата, занадто тривалий робочий день. Якщо внутрішні і зовнішні 
ресурси не активізовані на цьому етапі, то особистість входить в 
наступний етап «вигорання» – «фрустрацію» [2, с. 34]. 

3-й етап. «Фрустрація» («сигнальна лампочка»). На цьому етапі 
співробітники, покликані «давати іншим те, чого вони потребують», 
виявляють, що вони самі не отримують того, чого потребують [2, с. 35].  

4-й етап «Апатія» – це природний механізм захисту від фрустрації. 
Апатія це і є «вигорання». Це стан, коли особистість хронічно фрустрована 
роботою, однак має потребу в роботі, щоб вижити [2, с. 35].  

Народне прислів’я про те, що порятунок того, хто тоне, є справою 
його власних рук, на даному етапі розвитку нашого суспільства стає, як 
ніколи, доречним. Все більше людей приходять до висновку, що ніхто про 
них не подбає належним чином доти, поки вони не зроблять це самі.  

Тому у запобіганні феномена «вигорання» важливі такі організаційні 
заходи:  

– систематичне підвищення кваліфікації консультанта;  
– допуск до консультування тільки після попередньої підготовки;  
– навчання прийомам зняття емоційної напруги;   
– психологічний комфорт роботи групи, атмосфера підтримки і 

взаєморозуміння;  
– корекція провісників феномена «вигорання»;  
– комфортні побутові умови чергувань, забезпечення достатнім 

довідковим матеріалом і посібниками;  
– використання ЗМІ для реклами служби телефонної допомоги. 

Необхідно також дбати про формування сприятливого образу організації. 
Для цього слід забезпечити доступ співробітників до безперервної освіти 
через самоосвіту, організацію семінарів, симпозіумів тощо; активно 
оцінювати діяльність консультантів. Подібна оцінка повинна робитися 
тільки професіоналом-психологом, чий рівень компетентності визнається 
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всіма співробітниками; піклуватися про рівень добробуту співробітників. 
Таким чином, ефективність функціонування «Телефону довіри» неможлива 
без постійної роботи щодо запобігання феномену «вигорання» [3, с. 68]. 
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Інтернет прийшов у життя підлітків, ставши невід’ємною частиною 

найближчого оточення. Те, що для покоління докомп’ютерного дитинства, 
виглядає інновацією, для сучасної молоді є звичною буденністю. Вони 
швидко орієнтуються у віртуальному світі, відкривають власні способи 
використання новітніх можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій, визначають свої уподобання, розвивають нові потреби. Часто 
весь  цей світ залишається багато в чому невидимим для дорослих, які не 
мають стільки часу, щоб пройти тими ж шляхами кіберпростору, якими 
блукають їх діти.  

Однією із найгостріших проблем взаємодії підлітка з Інтернетом є 
небезпека зіткнення з агресивними нападами, які називають кібер-
булінгом. Кібер-булінг – це жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, 
принизити дитину, в яких використовуються інформаційно-комунікаційні 
засоби: мобільні телефони, електронна пошта, соціальні мережі тощо. 
Підлітки часто не розповідають батькам про такі свої негаразди через 
страх батьківської заборони використання потрібних їм засобів  зв’язку і 
тому залишаються без необхідної підтримки і допомоги.  

Великий внесок був зроблений науковцями, які досліджували 
питання поширення кібер-булінгу серед підлітків. Серед них – 
Ю. О. Годік, А. Д. Єляков, Ю. М. Кузнєцова, Г. В. Солдатова та ін. 

За останні 20 років поняття кібер-булінг стало міжнародним 
соціально-психологічним терміном, яким, наприклад, у США позначають 
великий перелік дій (від погроз до насмішок), що здатні налякати або 
іншим чином негативно вплинути людину. Російська вчена 
Л. А. Найдьонова схиляється до думки про необхідність запозичення 


