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Тема 14. Способи саморегуляції соціального працівника 
 

План 
1. Синдром емоційного згорання соціального працівника. 
2. Причини виникнення психоемоційних переживань, які пов’язані з 

професійною діяльністю соціального працівника. 
3. Методики оптимізації психічного стану соціального працівника. 

Супервізія як засіб профілактики емоційного вигорання. 
 

1. Синдром емоційного згорання соціального працівника 
 

В останні роки в англомовній літературі досліджувався так званий 
«синдром емоційного згорання» (СЕЗ) як специфічний вид професій-
ної деформації осіб, що працюють у тісному емоційному контакті із 
клієнтами й пацієнтами при наданні професійної допомоги. 

Термін «burnout» («емоційне згоряння») був запропонований аме-
риканським психіатром Фрейденбергом в 1974. 

СЕЗ – це вироблений особистістю механізм психологічного захисту 
у формі повного або часткового виключення емоцій (зниження їхньої 
енергетики) у відповідь на певний вплив, що травмує психіку. Маслах, 
одна із провідних спеціалістів по дослідженню СЕЗ, деталізує прояв 
цього синдрому: 1) почуття емоційного виснаження, знемоги (людина 
не може віддаватися роботі так, як це було колись); 2) дегуманізація 
(тенденція до розвитку негативного відношення до клієнтів); 3) нега-
тивне самовиховання в професійному плані – недолік почуття про-
фесійної майстерності. 

Після того, як феномен став загальновизнаним, закономірно виник-
ло запитання про фактори, що грають істотну роль у СЕЗ – осо-
бистісному, рольовому й організаційному. 

Особистісний фактор. Проведені дослідження показали, що такі 
змінні, як стать, вік, родинний стан, стаж даної роботи в різній мірі 
пов’язані з рівнем СЕЗ. Так, показано, що в жінок більшою мірою 
розвивається емоційне виснаження, чим у чоловіків. Відсутній зв’язок 
мотивації й розвитку СЕЗ (задоволеність оплатою праці) при наявності 
кореляцій зі значимістю роботи як мотивом діяльності, задоволеністю 
професійним ростом. Відчуваючи недолік автономності («надмірний 
контроль»), більше піддані «згорянню». 

Фрейденберг описує «тих, хто згорає» як співчуваючих, гуманних, 
м’яких, захопливих, ідеалістів, орієнтованих на людей, і – одночасно – 
нестійких, інтровертованих, одержимих настирливими ідеями (фана-
тичні), «полум’яних» і легко солідаризуються. Махер поповнює цей 
список «авторитаризмом» і низьким рівнем емпатії. 
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Рольовий фактор. В обстеженні психотерапевтів отримані значимі 
кореляції між рольовою конфліктністю, рольовою невизначеністю й 
«згорянням». Робота в ситуації розподіленої відповідальності обмежує 
розвиток СЕЗ, а при нечіткій або нерівномірно розподіленій відповіда-
льності за свої професійні дії цей фактор різко зростає навіть при істо-
тно низькому робочому навантаженні. Сприяють розвитку СЕЗ ті про-
фесійні ситуації, при яких спільні зусилля не погоджені, немає інтег-
рації дій, є конкуренція, у той час як результат залежить від злагодже-
них дій. 

Організаційний фактор. Розвиток СЕЗ пов’язаний з наявністю 
хронічної напруженої психоемоційної діяльності: інтенсивне спілку-
вання, підкріплення його емоціями, інтенсивне сприйняття, переробка 
й інтерпретація одержуваної інформації й прийняття рішень. Інший 
фактор розвитку СЕЗ – дестабілізуюча організація діяльності й небла-
гополучна психологічна атмосфера. Це – нечітка організація й пла-
нування праці, недостатність необхідних засобів, наявність бюрокра-
тичних моментів, багатогодинна робота, що має складновимірюваний 
зміст, конфлікти як у системі «керівник-підлеглий», так і між колега-
ми. Виділяють ще один фактор, що обумовлює СЕЗ – психологічно 
важкий контингент, з яким має справу професіонал у сфері спілкуван-
ня (важкі й умираючі хворі, пацієнти з важкими психічними відхилен-
нями, загалом характер роботи з дітьми, що страждають різними за-
хворюваннями). 

Більшість дослідників акцентують увагу на фазах СЕЗ, які розгля-
даються з позицій стресу Селье. стрн. 271 

І. Фаза «Напруги». 
1. Симптом «переживання психотравмуючих обставин». 
2. Симптом «незадоволеності собою». 
3. Симптом «загнаності в клітку» (або «нерозв’язності ситуації»). 
4. Симптом «тривоги й депресії». 
ІІ. Фаза «Опору». 
1. Симптом «неадекватного емоційного реагування». 
2. Симптом «емоційно-моральної дезорієнтації». 
3. Симптом «розширення сфери економії емоцій». 
4. Симптом «редукції професійних обов’язків». 
ІІІ. Фаза «Виснаження». 
1. Симптом «емоційного дефіциту». 
2. Симптом «емоційної відчуженості». 
3. Симптом «особистісної відчуженості». 
4. Симптом «психосоматичних і психовегетативних порушень». 
I фаза – «напруги». Наявність тривожної напруги, що служить про-

вісником і механізмом, що запускає, у формуванні СЕЗ і супроводжу-



І. В. Астремська 

 

208 

ється відчуттям тривожності, зниженням настрою. Як основні причи-
ни, що провокують розвиток СЕЗ, можуть бути відзначені насамперед 
професійні фактори: це складновимірюваний зміст роботи, наявність 
психоемоційних перевантажень, відсутність чітких обов’язків тощо. 
Наявність таких особистісних факторів, як підвищена відповідаль-
ність, високий ступінь емоційної залученності в проблеми пацієнтів 
можуть сприяти збільшенню напруги, як механізму, що запускає, фор-
мування СЕЗ. 

Симптом «переживання психотравмуючих обставин» проявляється 
в усвідомленні психотравмуючих факторів професійної діяльності, 
неможливості що-небудь змінити, нагромадженні роздратування й 
розпачу. Симптом «тривога, депресія» виявляється у зв’язку із про-
фесійною діяльністю в особливо ускладнених обставинах, що спону-
кують до емоційного згоряння, як засобу психологічного захисту. 

II фаза – «опору». Дія цієї фази простежується з моменту появи на-
пруги, як тільки людина починає усвідомлювати його наявність, вона 
прагне уникнути дії емоційних факторів за допомогою повного або 
часткового обмеження емоційного реагування у відповідь на конкрет-
ний психотравмуючий вплив. 

III фаза – «виснаження». Характеризується падінням загального 
енергетичного тонусу. Емоційний захист у формі СЕЗ стає невід’ємним 
атрибутом особистості. 

У різних напрямках психотерапії для оптимізації процесу взаємин 
соціального працівника-клієнта соціальної установи, в останні десяти-
ліття одержали поширення різні види тренінгових методів підготовки 
й удосконалювання соціальних працівників: інтерперсональний варі-
ант тренінгу, терапевтичний тренінг, балінтовські групи, котерапевти-
чна й супервізорська моделі. 

 

2. Причини виникнення психоемоційних переживань, 

які пов’язані з професійною діяльністю 

соціального працівника 
 

Соціальний працівник допомагає клієнту саморозкритися, виріши-
ти життєві проблеми, придбати комунікативні навички, необхідні в 
повсякденному житті. Є ще одна галузь, в якій працює соціальний 
працівник – допомога в подоланні психоемоційних навантажень. При-
чому проблема психоемоційних навантажень однаково значима як для 
клієнта, так і для самого соціального працівника. 

Основна причина, через яку виникають негативні психічні стани у 
соціального працівника в результаті його роботи, на наш погляд, – 
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низький професіоналізм. Починати розвивати професійну досконалість 
соціального працівника необхідно з особистісного зростання. 

Справді, важко уявити собі, як соціальній працівник може допома-
гати іншим людям вирішувати їх проблеми, якщо сам він сповнений 
тих же проблем. Якою б безліччю методик і прийомів не володів 
соціальний працівник, він повинен перш за все виступати прикладом 
психологічного здоров’я і зрілості для своїх клієнтів. 

Починати роботу над собою потрібно з самодіагностіки. Вважаєть-
ся, що виявити негативні риси свого характеру не важко для психоло-
га. А ось вже боротися з ними соціальному працівнику буде так само 
складно, як і людині будь-якої іншої професії, тому що соціальній 
працівник теж людина. А для будь-якої людини будь-які зміни завжди 
болючі. Тому ситуація дискомфорту неминуча в процесі особистісного 
зростання. 

Приклади психологічних вправ: 
1. Вправа «Ні». Якщо вам важко говорити «ні», ви не хочете роз-

чарувати, розсердити співрозмовника, ви повинні навчитися це роби-
ти. Ви маєте право на це. Говоріть «Ні» спокійно і рішуче, повірте, що 
це сприймається нормально. 

2. Вправа «Не-усмішка». Усмішка – це прекрасно, але вас часто 
ловлять на посмішку: посміхнулися, значить, сказали «так». Вам не 
завжди цього хочеться. 

Щоб стати більш вільною людиною, навчіться не посміхатися у 
відповідь на усмішку, звернену до вас. 

3. Вправа «Нестандартні вчинки». Ви занадто залежні від думки 
оточуючих і живете не по розуму, а за правилами. Дозвольте собі ро-
зумні, але нестандартні вчинки. Наприклад, на автобусній зупинці, 
якщо вам холодно, пострибайте або зробіть зарядку. Повірте, що ніхто 
не стане вас соромити, а можливо, навіть ніхто і не зверне уваги на вас. 

4. Вправа «Свобода негативних емоцій». Ви боїтеся засмутити 
оточуючих, боїтеся проявляти свої емоції, особливо негативні, дозво-
льте собі це зробити, ви маєте на це право. 

6. Вправа «Свобода голосу й думок». Говоріть голосно і чітко, 
частіше висловлюйтеся впевнено. 

Якщо ви скептик, що боїться нових зв’язків і переживань, розви-
вайте в собі сміливість йти на нові контакти, бути більш відкритим. У 
цьому допоможуть вправи: 

1. Вправа «Запам’ятовування осіб». Виробіть в собі звичку за-
пам’ятовувати обличчя оточуючих людей. Подивилися на людину, 
закрили очі і представили його. Не вийшло – подивіться на нього зно-
ву і повторіть «спогад» його особи. 

2. Вправа «Співпереживання». У розмові зі співрозмовником по-
старайтеся не тільки внутрішньо слухати, а й зовні демонструвати 
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свою зацікавленість: не перехоплювати ініціативу, співпереживати, 
фразами реагувати на сказане. 

3. Вправа «Передача ініціативи». Найчастіше передавайте співроз-
мовнику ініціативу в розмові. Нехай він говорить про те, що хоче. 

Крім самостійної роботи над собою, починаючому соціальному 
працівнику буде дуже корисно відвідувати тренінги, проведені коле-
гами. По-перше, починаючий фахівець просто зобов’язаний подивити-
ся, поспостерігати за досвідченим соціальнім працівником, а по-друге, 
тренінг дасть йому можливість більш планомірно працювати над своїм 
самовдосконаленням, набувати необхідні в житті і в роботі комуніка-
тивні навички. 

Попрацювавши над своїм характером, варто зайнятися професій-
ним зростанням. Більше читайте, відвідуйте семінари та лекції досвід-
чених колег, беріться за будь-яку роботу по спеціальності: навіть якщо 
мало заплатять або не заплатять взагалі, ви отримаєте значно більше – 
досвід, навички. Тільки в тому випадку, коли соціальній працівник – 
професіонал, він захищений від переживань, пов’язаних з проблемою 
клієнта. Соціальний працівник-професіонал чітко знає, що причина, по 
якій клієнт виявився в проблемній ситуації, лежить в його (клієнта) 
характері. 

Соціальний працівник же може тільки допомогти скорегувати ха-
рактер, а переживання з боку психолога зовсім безглузді. 

Також початківець соціальний працівник повинен пам’ятати про те, 
що при контакті з клієнтом протилежної статі часто спостерігається 
явище переносу, тобто клієнт бачить у соціальному працівникові то 
мати, то батька, то сексуального партнера. Якщо у соціального праців-
ника немає стійкої карти дійсності, він може захопитися клієнтом про-
тилежної статі. Щоб уникнути психоемоційних переживань, пов’язаних з 
професією соціального працівника, вам необхідно: 

1. Працювати самостійно над своїм особистісним зростанням. 
2. Відвідувати тренінги, проведені колегами. 
3. Постійно професійно самовдосконалюватися, більше читати. 
4. Відвідувати лекції, семінари більш досвідчених колег. 
 

3. Методики оптимізації психічного стану 

соціального працівника. Супервізія як засіб 

профілактики емоційного вигорання 
 

Навіть соціальний працівник екстра-класу стомлюється, йому так са-
мо, як будь-якій іншій людині, необхідний відпочинок. Методи, які може 
використовувати соціальний працівник для оптимізації свого психічного 
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стану, найрізноманітніші (причому їх можна використовувати як самому 
психолога для саморегуляції, так і в роботі з клієнтом): 

– нервово-м’язова релаксація (активна релаксація); 
– аутогенне тренування; 
– саморегуляція з допомогою НЛП; 
– дихальна гімнастика; 
– медитація; 
– самомасаж; 
– ароматерапія; 
– кольоротерапія; 
– арттерапія. 
Дуже хорошим способом відновлення і відпочинку є наші інтереси 

й улюблені заняття. Окрім цього не варто забувати про повноцінний 
сон. Для відновлення сил дуже важливий процес сну. Тому, щоб добре 
відпочити під час сну, потрібно: 

– не істи перед сном; 
– не спати зі світлом у кімнаті; 
– спати в добре провітреній кімнаті; 
– з спальної кімнати прибрати всі рослини, оскільки вони виділя-

ють двоокис вуглецю; 
– не лягати пізно, тому що кращий сон з 22:00 до 24:00; 
– спати в зручному, несинтетичному одязі; 
– не спати на м’якому матраці, щоб спина завжди була прямою. 
Дуже важливий і процес пробудження. Перед тим як встати з ліжка, 

обов’язково потрібно потягнутися як слід, можна помасажувати ступ-
ні, а також витягнути, а після зігнути пальці ніг. Домашній халат і 
рушник краще вибирати жовтого кольору, цей колір допоможе проки-
нутися і зарядить енергією. 

Психофізична гімнастика. Гарний психічний стан неможливий 
без фізичного здоров’я. Тому не забувайте про прогулянки і, звичайно 
ж, про заняття спортом, особливо плаванням, аеробікою, йогою. 

Методика психофізичної гімнастики, розроблена А. Л. Гройсманом 
на основі хатха-йоги: 

1. «ЗМІЯ». Тривалість: по 30 секунд у кожну сторону. 
Методичні рекомендації. Підняти голову і, залишаючись на ліктях, 

повернутися ліворуч, потім вправоруч, дивлячись на п’ятку протилеж-
ної ноги, потім повністю піднятися на руках, прогнутися у шийній 
частині хребта. 

2. «ІЗВІВКА». Тривалість: по 30 секунд у кожну сторону. 
Методичні рекомендації. Сісти на ліве стегно, праву ногу постави-

ти в вертикальне становище на рівень лівого коліна, ліву руку занести 
за праве коліно і розвернутися в протилежну сторону. 
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3. «РИБА» Тривалість: 30 секунд. 
Методичні рекомендації. Сісти на коліна і прогнутися назад в до-

ступному обсязі, страхуючи себе руками, прагнучи поступово досягти 
потилицею підлоги. У цій вправі поліпшується кровопостачання 
гіпофіза, що є профілактикою нервово-психічного перенапруження, 
стресів, покращується також гнучкість хребта, колінних суглобів. 

4. «ПОЦІЛУНОК КОЛІН». Тривалість: 60 секунд. 
Методичні рекомендації. Сидячи, по черзі торкнутися головою ко-

лін, залишаючи напівзігнуту ногу ззовні, потім торкнутися підлоги 
поміж ніг (увага на області сонячного сплетіння). 

Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції 
Поліпшується кровопостачання сідничного нерва, профілактіка 

ішіасі і ішіалгії, профілактика жирових відкладень черевної стінки, 
масаж внутрішніх органів. 

5. «ЛУК» Тривалість: 60 секунд. 
Методичні рекомендації. Лягти на живіт, захопивши ноги руками, 

прогнутися в шийної і попереково-крижової частини хребта та погой-
датися. Мета – активізувати тонус усього організму. Зосередження на 
шийному відділі хребта. 

Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції. 
Поліпшується кровопостачання головного мозку, покращується 

пам’ять, увагу, розумова і психічна працездатність, активується спин-
ний мозок і всі життєво важливі центри, в ньому закладені. Профілак-
тика відкладень солей у хребті, попереково-крижових, збільшується 
життєва ємкість легенів. 

6. «ЛЕВ» Тривалість: 60 секунд. 
Методичні рекомендації. Сісти на коліна, висунути язик якомога 

більше і сидіти, розчепіривши пальці. Мета – поліпшити профілактику 
простудних захворювань. 

Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції. 
Я фіксую свій внутрішній погляд на носоглотці, покращує крово-

постачання її, що є профілактикою простудних захворювань, я зобра-
жую хижого лева, що допомагає позбутися від зайвої агресивності, 
профілактика гіпертонії і спазмів судин. 

7. «МІСТОК». Тривалість: 30 секунд. 
Методичні рекомендації. Стоячи на руках і ногах, прогнутися над 

підлогою. Мета – поліпшити функції хребта і органів, прилеглих до 
задньої стінки очеревини. 

Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції 
Мій внутрішній погляд на ділянці гіпофізу – профілактика нервово-

психічних розладів, області нирок і підшлункової залози, поліпшення 
їх кровопостачання та функціонального стану. 
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8. «КІШЕЧКА». Тривалість: по 30 секунд у кожну сторону. 
Методичні рекомендації. Встати навпочіпки, походити по колу 

спершу в одну, потім в іншу сторону Мета – прогнутися у шийній 
частині хребта і постаратися руками торкнутися підлоги, повертаючи 
голову то вправо, то вліво, якби пестячи, і витягнути руки вперед, 
поклавши їх на підлогу. 

Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції. 
Масаж внутрішніх органів, зміцнення м’язів тазового дна. Поліп-

шується функція внутрішніх і тазових, статевих органів, поліпшується 
гнучкість хребта. 

9. «ТРОСТИНКА». Тривалість: 60 секунд. 
Методичні рекомендації. Підняти таз над підлогою, стоячи на пле-

чах і п’ятах. Мета – заспокоєння. 
Проговорюється про себе в релакс-паузі – формула психорегуляції. 
Зменшується ритм дихання і серцебиття. Я заспокоююсь, стаю хо-

лоднокровним, урівноваженим, внутрішньо зосередженим і спокійним. 
Самомасаж. 
(Методика А. Л. Гройсмана на основі класичного аутотренінгу  

І. Шультца і органотренировка Клейнзорге і Клюмбіеса) 
Самомасаж починається з м’язів обличчя: тильними сторонами до-

лонь, ніби вмиваючись, розгладжуються м’язи лоба, щік, підборіддя. 
Потім починається самомасаж рук від кистей до передпліччя, перехо-
дячи на плечі і пахвову западину. 

Потім слід масаж грудей, живота. Проводять його круговими руха-
ми за годинниковою стрілкою. 

Переходять на масаж спини в області нирок і, накінець, масажують 
стопи, гомілки, стегна. 

Закінчують самомасаж в області пахових лімфовузлів (ні в якому 
разі не навпаки, щоб не викликати набряків). 

Нервово-м’язова релаксація. 
Нервово-м’язова релаксація – це система спеціальних вправ для 

розслаблення різних груп м’язів. Метою цього тренування є зняття 
мязовогу тонусу, який безпосередньо пов’язаний з різними формами 
негативного емоційного збудження: страх, тривожність, збентеження. 
Зменшити або запобігати зменшенню тонусу м’язів, можна знявши 
стресові стани, безсоння, мігрені, а також можна нормалізувати 
емоційний фон. 

Схема сеансу активної релаксації. 
Приступаючи до заняття з м’язової релаксації, необхідно пам’ятати, що: 
1. Ці заняття корисні при стані стресу і тревожність, які супрово-

джуються м’язовим напруженням. 
2. При ослабленні м’язів можна досягти значного зменшення пере-

живань, занепокоєння. 
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3. Відчуття розслаблення м’язів легше досягти, вічувши і порівнявши 
розслаблення і напруження. 

4. Активна релаксація – потужний засіб, який дозволяє повністю 
розслабитися і знайти душевну рівновагу. 

5. Однак релаксація – це навичка, і як всякий навик він вимагає 
наполегливого тренування. Помилка більшості людей, початківців 
займатися релаксацією, полягає в тому, що вони прагнуть форсувати 
подію. А для досягнення успіху потрібні практика і терпіння. 

6. 15 хвилин на день варто витратити на зайняття активної релакса-
цією для загального хорошого самопочуття. 

Інструкція. Перш, ніж почати займатися, знайдіть зручне місце з 
приглушеним освітленням. Система релаксаційних вправ передбачає 
напруга з наступним розслабленням кожної групи м’язів протягом  
5 секунд, які повторюють двічі. 

Якщо ви хочете розслабити все тіло, то на це потрібно близько 20 хви-
лин. Можна скоротити час, включаючи меншу кількість м’язових груп. 

І ще досить важлива річ: під час виконання вправ не затримуйте 
дихання. Дихайте нормально або, якщо це зручніше, вдихайте і види-
хайте при розслабленні м’язів. Розслаблення почнемо з грудної клітини. 

Грудна клітка. Робимо дуже глибокий вдих. Спробуйте вдихнути 
все повітря, яке вас оточує. Зробимо це зараз. Готові? Почали! Зробіть 
дуже глибокий вдих! Глибокий вдих! Глибше! Глибше! Затримайте 
повітря ... і розслабтеся. Тепер видихніть все повітря з легенів і повер-
ніться до нормального дихання. Відчули напругу в грудній клітці під 
час вдиху? Чи помітили ви розслаблення після видиху? Давайте за-
пам’ятаємо це відчуття, усвідомимо і оцінимо його, оскільки доведеть-
ся повторити цю вправу. Готові? Почали! Вдихніть глибоко! Дуже 
глибоко! Глибше, ніж раніше! Глибше, ніж будь-коли! Затримайте 
повітря і розслабтеся. Швидко видихніть і поверніть вихідний подих. 
Відчули тепер напругу? Відчули розслаблення? (Між вправами паузи в 
3–10 секунд.) 

Нижня частина ніг. Давайте звернемося до ступнів ніг і литок. 
Перш ніж почати, поставте обидві ступні щільно на підлогу. Залишіть 
пальці ніг на підлозі і підійміть обидві п’яти так високо, наскільки це 
можливо. Готові? Почали! Підніміть ваші п’яти! Підніміть їх обидві 
дуже високо! Ще! Затримайте їх у такому положенні і розслабте. 
Нехай вони м’яко впадуть на підлогу. Ви повинні були відчувати 
напругу в литках. Давайте повторимо. Готові? Почали! Підніміть п’яти 
високо! Дуже високо! А зараз ще вище! Вище! Затримайте! А тепер 
розслабтесь. При розслабленні відчуйте поколювання в литках, деяку 
тяжкість, що відповідає розслабленого стану. (Пауза 20 секунд). 
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Стегна і живіт. Тепер зосередимо увагу на м’язах стегон. Ця впра-
ва дуже проста. Необхідно витягнути прямо перед собою обидві ноги, 
якщо це незручно, то можна витягати по одній нозі. При цьому 
пам’ятайте, ікри не повинні напружуватися. Давайте почнемо! Готові? 
Почали! Випрямляйте обидві ноги перед собою! Прямо! Затримайте! І 
розслабтеся. Нехай ноги м’яко впадуть на підлогу. Відчули ви напру-
ження в стегнах? Давайте повторимо ця вправу. Готові? Почали! Ви-
тягніть обидві ноги перед собою! Прямо! Ще пряміше! Пряміше, ніж 
досі! Затримайте! І розслабтеся. 

Щоб розслабити протилежну групу м’язів, уявіть, що ви на пляжі 
зариваєте п’яти в пісок. Готові? Почали! Заривайте п’яти в підлогу! 
Твердіше! Твердіше, ніж було! Твердіше! І розслабтеся. Повторимо ще 
раз. Готові? Почали! Заривайте п’яти в підлогу! Твердіше! Ще 
твердіше! Ще твердіше, ніж було! Ще! І розслабтеся. Тепер у верхній 
частині ваших ніг можна відчувати розслаблення. Дайте розслабитися 
ще більше! Ще! Зосередтесь на цьому відчутті. (Пауза 20 секунд). 

Кисті рук. Тепер перейдемо до рук. Спочатку одночасно треба 
обидві руки дуже міцно стиснути в кулаки. Стисніть разом обидва 
кулаки настільки сильно, наскільки це можливо. Готові? Почали! 
Стисніть кулаки дуже міцно! Міцніше! Ще міцніше! Міцніше, ніж до 
цих пір! Затримайте! І розслабтеся. Це прекрасна вправа для тих, чиї 
руки втомилися від письма протягом всього дня. Тепер давайте повто-
римо. Готові? Почали! Стисніть кулаки дуже міцно! Міцніше! Ще 
міцніше! Затримайте! І розслабтеся. 

Для того, щоб розслабити протилежну групу м’язів, потрібно про-
сто розчепірити пальці настільки широко, наскільки це можливо. Го-
тові? Почали! Розтавте ваші пальці широко! Ширше! Ще ширше! За-
тримайте їх у цьому стані! Розслабтеся. Повторимо ще раз. Готові? 
Почали! Розчепірте ваші пальці! Ширше! Ще ширше! І розслабтеся. 
Зверніть увагу на відчуття теплоти і поколювання в кистях рук (Пауза 
20 секунд). 

Плечі. Тепер давайте попрацюємо над плечима. Ми несемо на 
наших плечах великий вантаж напруги і стресу. Ця вправа складається 
зі знизуювання плечима в вертикальній площині у напрямку до вух. 
Подумки прагнете дістати до мочок вух вершинами плечей. Давайте 
спробуємо. Готові? Почали! Підніміть плечі. Підніміть їх вище! Ще! 
Вище, ніж було! Тисніть! Разслабтесь. Повторимо ще раз. Готові? 
Почали! (Пауза 20 секунд). 

Обличчя. Перейдемо до лицьової області. Почнемо з рота. Перше 
– посміхніться настільки широко, наскільки це можливо. Це повинна 
бути «посмішка до вух». Готові? Почали! Посміхніться широко! Ще 
ширше! Ширше нікуди! Затримайте! І розслабтеся. Тепер повторимо 
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ця вправу. Готові? Почали! Широка усмішка! Найширша усмішка! Ще 
ширше! Ширше! Затримайте! І розслабтеся. Для розслаблення проти-
лежної групи м’язів стисніть губи разом, ніби ви хочете поцілувати 
кого-то. Готові? Почали! Зімкніть губи разом! Дуже сильно стисніть 
їх! Ще! Сильніше! Стисніть їх максимально міцно! Розслабтеся.  
Повторимо цю вправу. Готові? Почали! Стисніть губи! Міцніше!  
Витягніть трохи вперед! Ще сильніше! Затримайте! І розслабтеся. 
Розпустіть м’язи навколо рота – дайте їм розслабитися! Ще більш і 
більш розслабляйте їх. 

Остання вправа полягає в тому, щоб максимально високо підняти 
брови. Не забудьте, що ваші очі повинні бути при цьому закриті. Го-
тові? Почали! Підніміть брови високо! Як можна вище! Так високо, 
наскільки це можливо! Затримайте! Розслабтесь. Повторимо цю впра-
ву. Готові? Почали! Підніміть брови! Ще вище! Як можна вище! Ще! 
Затримайте їх! Розслабтеся. Зробіть паузу на декілька миттєвостей, 
щоб відчути повне розслаблення особи. (Пауза 15 секунд). 

Заключний етап. Зараз ви розслабили більшість основних м’язів 
вашого тіла. Щоб була впевненість в тому, що всі вони дійсно розсла-
билися, зараз у зворотному порядку перерахуйте м’язи, які ви напру-
жували, а потім рослабляли. У міру того, як будете називати їх, нама-
гайтесь розслаблювати їх ще сильніше. Ви відчуваєте розслаблення, 
починаючи з чола, потім воно переходить на очі і нижче на щоки. Ви 
відчуваєте важкість розслаблення, що охоплює нижню частину об-
личчя, потім воно опускається до плечей, на грудну клітку, перед-
пліччя живіт, кисті рук (пауза 2 хвилини.) 

Пробудження. Тепер рахуйте від 1-го до 10-ти. На кожний рахунок 
ви будете відчувати, що свідомість стає все більш і більш ясним, а тіло 
більш свіжим і енергійним. 

Коли долічите до 10-ти, відкрийте очі і ви відчуваєте себе краще, 
ніж будь-коли у цей день. Прийде відчуття бадьорості, свіжості, прип-
ливу сил і бажання діяти. Давайте почнемо: 

«1–2» – ви починаєте прокидатися, «3–4» – з’являється відчуття  
бадьорості, 

«5–6» – напружте кисті і ступні, «7–8» – потягніться, «9–10» –  
тепер відкрийте очі. 

Аутогенне тренування. Схема заняття з аутогенним тренуванням 

Вправа 1. 
Насамперед займіть зручне положення, намагайтесь відмовитися 

від сторонніх думок і відчуттів, що не відносяться до тренування. Для 
цього Ви може використовувати такі формули: 

– Я приготувався до відпочинку. 
– Я заспокоююсь. 
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– Сторонні звуки не заважають мені. 
– Йдуть всі турботи, хвилювання, тривоги. 
– Думки течуть плавно, повільно. 
– Я відпочиваю. 
– Я абсолютно спокійний. Глибшому відпочинку сприяє розслаб-

лення всіх м’язів тіла, яке ми оцінюємо як почуття важкості. Подібне 
почуття ви відчували, наприклад, в ногах після тривалої пішої прогу-
лянки. Але тоді це відчуття було мимоволі, зараз потрібно повернути-
ся до нього свідомо. 

Перш за все, потрібно навчитися розслабляти праву руку. Для цьо-
го можна використовувати формулу: 

– Моя права рука важка. 
Цю формулу потрібно представити собі з усією наглядністю. Ось 

розслабляються м’язи руки – пальці, кисть, вся рука стала важкою, як 
свинець. Вона розслабилася і безсило лежить, як батіг. Немає сил, не 
хочеться рухати нею. 

Після того як ви навчитеся розслабляти праву руку рефлекторно – з 
першої спроби, спробуйте розслабити й інші м’язи. Як правило, це 
проходить набагато легше: 

– У правій руці з’являється приємне відчуття важкості. 
– Руки важчають все більше і більше. 
– Руки приємно обважніли. 
– Руки розслаблені і важкі. 
– Я абсолютно спокійна (ий). 
– Спокій дає відпочинок організму. 
– Важчають ноги. 
– Важчає права нога. 
– Важчає ліва нога. 
– Ноги наливаються вагою. 
– Ноги приємно обважніли. 
– Руки, ноги розслаблені і важкі. 
– Важчає тулуб. 
– Усі м’язи розслаблені і відпочивають. 
– Усе тіло приємно обважніло. 
– Після занять відчуття тяжкості пройде. 
– Я абсолютно спокійна(ий). 
Після заняття, в тих випадках, коли вам необхідно безпосередньо 

приступити до активної діяльності, потрібно використовувати спеціаль-
ний прийом виходу з аутогенного занурення. Для цього застосовують-
ся формули, зворотні формулі занурення. 

Наприклад: 
– Мої руки легкі, енергійні. 
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– Відчуваю приємну напругу в руках. 
– Дихаю глибоко, ритмічно. 
– Відчуваю легкість, бадьорість, комфорт. 
– Згинаю і розгинаю руки в ліктях. 
Після цього ви відкриваєте очі, встаєте і робите кілька енергійних 

фізичних вправ. 
Саморегуляція психічного стану за допомогою нейролінгвістичного 

програмування. Різноманітні стреси забирають енергію будь-якої лю-
дини, а стресів у нашому житті вистачає. Для регуляції свого психіч-
ного стану будь-якій людині потрібно вміти диссоціюватися від нега-
тиву і асоціацій зі сприятливими відчуттями. Розглянемо кілька вправ, які 
допомагають виробити корисні способи асоціювання – діссоціюванія. 
Ці вправи розроблені в рамках НЛП Є. І. Роговим в книзі «Настільна 
книга практичного психолога в освіті». 

Вправа 1. 
1. Встановіть для себе певний час протягом декількох днів і вико-

нуйте цю вправу хвилин п’ять. 
2. Поставте крісло чи стілець поблизу відкритих дверей або вікна, 

розташуйтеся зручніше, вдихніть кілька разів глибше, розслабте всі 
ваші м’язи. 

3. Щоб зменшити вплив зовнішніх факторів, закрийте очі, і це по-
силить можливості інших почуттів. Дозвольте всім запахам і звукам 
проходити через органи ваших почуттів невідфільтрованими і одноча-
но залишайтеся в сьогоденні (тобто відчувайте, думайте, переживайте 
те, що ви відчуваєте, думаєте і переживаєте). 

4. Після вправи проаналізуйте, наскільки ви змогли сконцентрувати 
увагу, які ваш мозок створив картини, визначте, що стало стимулом 
для їх створення (предмети, картини, запахи, звуки). 

5. Подумайте, чи поліпшилося ваше самопочуття, чи змінився 
настрій, зменшилася або з’явилася тривога. 

Ця вправа допоможе вам створити арсенал ваших особистих пози-
тивних асоційованих станів. 

Вправа 2. 
Ця вправа виконується з помічником, людиною, у присутності якої 

ви відчуваєте себе максимально спокійно і комфортно. 
Мета цієї вправи – навчитися концентруватися на сприйманні сти-

мулів і подразників, навчитися віддаватися повноті переживань. 
Ви закриваєте очі, а ваш помічник пригощає вас приготованими 

стравами. Ви ж не повинні говорити ні слова, при цьому можете вида-
вати будь-які звуки. 

Учасники можуть мінятися ролями (в інші дні), це дасть їм хорошу 
можливість висловити один одному свої почуття або хоча б зробити 
досвід своїх відносин більш різноманітним і багатим. 
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Дихальна гімнастика 
Дихання – дуже важливий для людини процес, без повітря ми не 

можемо прожити і 2-х хвилин. Дихальна гімнастика оздоровлює всі 
системи організму: ендокринну, дихальних, кровоносну, травну, се-
човидільну, нервову. 

Дихальні вправи протипоказані людям: 
– З органічним ураженням серця. 
– Захворюваннями крові. 
– Важкими черепно-мозковими травмами. 
– Підвищеним внутрішньочерепним тиском. 
– Відшаруванням сітківки. 
– Психічні розлади. 
– Запаленням легенів. 
– Дефектами діафрагми. 
– Психічними захворюваннями. 
– Гострими невротичними станами. 
Загальні рекомендації щодо застосування дихальної гімнастики: 
1. Займайтеся дихальними вправами в добре провітреній кімнаті. 
2. Виконуйте вправи тільки через 1,5–2 години після легкої закуски 

і через 5–6 годин після обіду, а якщо ви випили склянку рідини, при-
ступайте до вправи через 30 хвилин. 

3. Дихання під час комплексу вправ повинно бути через ніс. 
4. Виконуйте вправи, концентруючи увагу на процесі дихання. 
5. Виконуйте вправи обережно, прислухайсятесь до реакції ор-

ганізму. 
6. Не напружуйте ніздрі і мускулатуру особи. 
7. Займатися дихальною гімнастикою можна 2 рази на день: вранці 

і ввечері. 
Вправи дихальної гімнастики: 
1. Подовжений вдих: сядьте зручно, спина пряма. Зробіть повільний 

вдих через ніс і в середині вдиху почніть уповільнювати його темп. 
Далі збільште співвідношення між вдихом і видохом (вдих – 15 секунд, 

видих – 6 секунд, потім 20:8) 
2. Подовжений видих: в сидячій позі зробіть вдих і без паузи дов-

гий, повільний видих. Співвідношення на початку занять має бути 
2:12, тобто вдих триває 2 секунди, а видих – 12. При цьому видих 
розподіляєся наступним чином: 4 секунди звичайний вдих, 8 секунд – 
подовжений. 

3. Черевне дихання: з видихом втягнути черевну стінку, потім по-
вільно зробити вдих через ніс, звільнити діафрагму, черевна стінка на 
вдиху випинається вперед і нижні частини легенів заповнюються по-
вітрям; на видиху знову черевна стінка втягується всередину, вига-
няючи повітря з легенів через ніс. 
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4. Середнє дихання: після видиху зробити повільний вдих через ніс, 
розширюючи ребра, на видиху стиснути ребра, виганяючи повітря 
через ніс. Наповнюються середні долі легенів. Живіт і плечі нерухомі. 
Формула психорегуляціі: «Мою увагу на грудній клітці, покращує 
кровопостачання і функції печінки, жовчного міхура, шлунка, се-
лезінки і нирок, полегшується роботасерцевого м’яза «. 

5. Верхнє дихання: після видиху повільно зробити вдих через ніс, 
піднімаючи ключиці і плечі, і наповнюючи повітрям верхні частки легень, 
на видиху повільно опустіть плечі і виганіть повітря з легенів через ніс. 
Живіт і груди нерухомі. Формула психорегуляції: «Мою увагу на 
верхівках легень, покращується кровопостачання і вентиляція їх». 

6. Повне дихання: після видиху зробити повільний вдих через ніс, 
рахуючи до 7-ми, поєднуючи нижнє, середнє і верхнє дихання в хви-
леподібний рух: спочатку втягувати живіт, потім ребра, опустити 
плечі, повітря випустити через ніс, між вдихом і видихом можна зро-
бити короткочасну затримку. 

Ці вправи добре впливають на нервову систему, допомагають 
позбутися меланхолії і депресії. 

Медитація. На противагу активному відношенню до світу існує 
інша тенденція, особливо культивована на Сході – пасивно-наглядова 
(йога, індуїзм, дзен-буддизм, східні єдиноборства). Медитація і є кла-
сичним способом зосередження, завдяки якому відбувається зняття 
психоемоційної напруги, розумової та фізичної втоми. 

Рекомендовано поза під час медитації – поза зосередженості: поло-
ження сидячи зі схрещеними ногами («поза лакея»). Лежаче положен-
ня не підходить, тому що воно дає відчуття дрімоти і тяжкості, а «поза 
лакея» допомагає збалансувати почуття легкості і бойової готовності. 

Починаючи заняття по медитації, не треба прагнути до якогось 
певного стану трансу або сну. Глибоко вдихнути через ніс, опустити 
діафрагму. Потім подумки видихнути на рахунок 2, і так далі до 10-ти, 
причому з кожним видихом увагу треба зрушувати зверху вниз, з со-
нячного сплетіння до органів малого тазу. 

Супервізія як засіб профілактики емоційного вигорання. Сто-
сунки з клієнтом у соціальній роботі визначаються професійними 
вміннями та компетенцією; ціннісними настановами та етичними нор-
мами; відповідними законодавчими актами. Це формує «професійні 
межі» у взаємодії з клієнтом. Емоційна залученність до процесу допо-
моги зумовлює вразливість соціальних працівників. Тому попере-
дження усунення стресу та вигорання набуває особливого значення в 
роботі соціальних працівників. 

Вигорання – це стан вираженої втоми та емоційного виснаження, 
який характеризується втратою здатності надання психологічної підт-
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римки іншим, байдужим ставленням до колег та клієнтів, зниженням 
продуктивності, знеціненням поточних результатів та минулих досяг-
нень, зменшенням відчуття самоактуалізації в результаті хронічного 
стресу, фрустрації та внутрішньоособистісних конфліктів під час ви-
конання професійних обов’язків. 

Термін «вигорання» прийнято вживати у зв’язку із професіями, ко-
трі пов’язані з наданням допомоги, у роботі яких особиста відповідаль-
ність перевершує зовнішній контроль. Характерною для діяльності цих 
професіоналів є асиметрія відповідальності за характер та результат 
взаємодії працівника і клієнта: відповідальність завжди більшою мі-
рою лежить на працівникові. 

Девід Міллер наводить принципові суб’єктивні та об’єктивні діаг-
ностичні критерії вигорання. 

Суб’єктивно показники вигоряння супроводжуються зниженням 
самооцінки, що пов’язане з відчуттям професійної некомпетентності та 
незадоволеністю роботою, а також множинними фізичними та психіч-
ними ознаками дистресу при відсутності соматичних та психічних 
хвороб: біль різної локалізації, шлунково-кишкові розлади, шкіряні 
прояви, слабкість, безсоння, тривога, зниження настрою, проблеми 
зосередження, дратівливість, негативізм. 

Об’єктивно вигорання значно обмежує продуктивність виконання 
роботи протягом кількох місяців, що помічається передусім, спожива-
чами послуг, супервізорами, колегами. 

«Синдром» вигорання формується протягом відносно тривалого 
періоду, але виникає гостро. Помітними стають нехтування робочими 
обов’язками, похибки, зниження дисципліни, негативізм, цинізм, фа-
талізм. 

Стреси у житті молодих фахівців соціальної служби, можуть вини-
кати з різних причин: 

1) недостатня професійна підготовка; 
2) брак практичного досвіду; 
3) невизначеність (неадекватність) професійних очікувань (щодо 

результатів роботи, критеріїв успішності); 
4) невизначеність (неадекватність) професійних ролей та меж 

(особливо надмірна ідентифікація з клієнтами); 
5) обмеженість ресурсів; 
6) недостатній рівень емоційної та соціальної підтримки з боку ко-

лег, керівників та підлеглих; 
7) недостатність супервізії; 
8) недосконалість організаційних структур та процесу роботи 

(особливо брак часу та надмірне навантаження); 
9) брак заохочення, визнання успіхів; 
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10) недостатня участь у прийнятті рішень та відповідальність без 
повноважень; 

11) негативний вплив роботи на сімейне життя; 
12) особистісні якості (наприклад, сором’язливість, невпевненість 

у собі, труднощі в управлінні іншими) та молодий вік; 
13) специфічні фактори, наприклад, етичні дилеми, необхідність 

стикатися зі смертю, горем, небезпечними ситуаціями. 
Так, Браун А., Боурн А. визначаючи основні стресогенні чинники, 

які впливають на працівників соціальної служби та пов’язують їх з 
чотирма базовими системами: працівник, практика, команда й установа. 

Це допоможе супервізору здійснювати регулярну перевірку їх 
впливу на особисте благополуччя та ефективність роботи соціального 
працівника. 

Стресогенні чинники системи «Працівник (особистість)», які є нас-
лідком особистого життя супервізованого: проблеми у взаєминах, зок-
рема, розрив стосунків, розлучення, проблеми з дітьми; хвороба (влас-
на чи близької людини); смерть близької людини та скорбота; фінан-
сові труднощі; пригнічуючи насилля. 

Стресогенні чинники системи «Практика А», які є наслідком прак-
тичної діяльності супервізованого, коли він стає жертвою: перебування 
в ролі жертви фізичної наруги (наприклад, з боку клієнта чи його ро-
дичів); перебування в ролі людини, яка зазнає різного роду пригнічую-
чого ставлення (расизму, сексизму, гомофобії, упередженого ставлен-
ня до людей з функціональними обмеженнями); перебування в ролі 
об’єкта загрози насилля та наруги, або коли було налякано сім’ю; 

Стресогенні чинники системи «Практика Б», які є наслідком прак-
тичної діяльності супервізованого, коли переживання інших спричи-
няють вихід на поверхню сильних почуттів у супервізованих, напри-
клад: зізнання у насиллі; смерть близької людини та скорбота; невилі-
ковна хвороба; клієнти, котрі є неначе віддзеркаленням працівника; 
велике робоче навантаження зі значним відсотком складних та задав-
нених випадків. 

Стресогенні чинники системи «Команда», які є наслідком членства 
супервізованого в команді, наприклад: особисті конфлікти з іншими 
членами команди, сексуальні домагання та залякування; перебування в 
ролі «цапа-відбувайла» та інші функціональні групові процеси; почут-
тя ізольованості та недооцінювання в команді; залучення до робочого 
стресу, який переживають інші члени команди. 

Стресогенні чинники системи «Установа», які є наслідком контакту 
супервізованого з роботодавцем: реорганізації; змагання за підвищен-
ня на посаді; закриття відділів; загроза скорочення штатів. 
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Окрім конкретних стресів, що виникають у супервізора, існує чи-
мало інших видів стресів, які накопичуються впродовж тривалого 
часу, а потім знесилюють людину. Ці стреси можуть виникати через 
певне неупереджене ставлення громадськості до соціальних працівни-
ків; браку взаємної згоди щодо ролі соціального працівника в суспіль-
стві; рольової невизначеності та конфліктів; пасивного лідерства та 
браку визнання. 

Рух стресу в соціальній роботі представлено у вигляді рисунку 2. 
 

 
Рис. 2. Схема руху стресу в системі соціальної роботи. 

 
Схема (рис. 2) дає змогу наочно побачити, як може акумулюватися 

стрес з різних частин системи. Доречно зауважити, що стрес рухається 
по системі в обох напрямках. Працівник може накопичувати стрес у 
кожній із описаних ділянок, і разом з тим, виступати стресором для 
інших частин системи. 

Соціальний та політичний тиск 

4 Стреси, пов’язані з установою 

3 Стреси, пов’язані з командою 

2а та 2 Стреси, пов’язані з практикою 

1 Особисті стреси (працівника) 

 

Накопичені стреси 

Працівник/супервізований 
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Ключова роль у менеджменті стресу працівника належить супервізії. 
Стратегії попередження стресу та вигоряння включають форму-

вання зрілих захисних механізмів. Сприяє цьому орієнтація на реаліс-
тичні цілі з урахуванням власних можливостей та вимог організації. 
Ефективні захисні механізми формуються також при зростанні профе-
сіоналізму, постійній рефлексії та концептуалізації досвіду роботи з 
клієнтами. Напрямки управління стресом виділяються окремо й вклю-
чають, з точки зору Д. Міллера, стратегії релаксації (медитацію, фан-
тазування, образотворче мистецтво, масаж, вправи), а також проведен-
ня семінарів та занять, які присвячені професійній орієнтації, розвитку 
навичок, управлінню часом, побудові стосунків в команді. 

На індивідуальному рівні важливим є також планування часу за 
межами роботи, що включає заняття спортом, дієту, відпочинок та 
розваги, неструктуровані проміжки часу, хобі, стосунки з родичами та 
друзями. На міжперсональному рівні – розвиток соціальної підтримки 
в колективі. 

Так, Браун А., Боурн А. запропонували адекватний план менедж-
менту стресу. Автори розробили методику подолання стресу та ви-
горяння відповідно до етапів розвитку емоційного вигоряння. 

Перший етап: початковий ентузіазм. Цікаво, що чимало авторів 
розглядають початковий ентузіазм як перший етап професійного виго-
рання, що найчастіше відбувається з новими та недосвідченими пра-
цівниками, які нещодавно прийшли працювати чи змінили кар’єру в 
середині свого життєвого шляху. Проте подібне може відбутися і з 
досвідченими працівниками, які нещодавно змінили роботу, або отри-
мали підвищення по службі. Нова робота є новим шансом і новою 
надією. 

Другий етап: передчасна рутинізація. Якщо початковий ентузіазм 
не був належним чином спрямований, то це може призвести до певних 
наслідків: по-перше, працівник може повністю зануритися в роботу, 
залишившись відносно незахищеним, що означає неготовність до реа-
кцій, до відчуття невдачі та болю, яких йому можуть завдати користу-
вачі послуг; по-друге – це передчасне перетворення роботи на рутин-
ну. Адже коли працівник адаптується до нового місця, то робота почи-
нає сприйматися ним як менш захоплююча та екзотична. Найголовні-
шою рисою на цьому етапі стає нудьга. 

Третій етап (варіюється в часі від кількох днів до кількох років): 
сумніви в собі. Якщо процес триватиме без жодного позитивного втру-
чання, рутина попереднього етапу може інтерналізуватися до такого 
ступеню, що молодий фахівець соціальної служби призупинить пошук 
позитивних переживань. У крайньому випадку це може призвести до 
сумнівів у собі. Початкова проблема полягає в заниженій оцінці своєї 
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ефективності порівняно з реальним станом речей. Його думки, найчас-
тіше, зосереджені на самому собі, а тому процес сприйняття інших 
починає викривлятися. На цьому етапі супервізований може прихову-
вати стрес. Намагання супервізора розпочати обговорення питання 
проблеми стресу, найвірогідніше, будуть відкинуті на даному етапі. 

Четвертий етап: застій, колапс чи одужання. Коли стрес молодого 
фахівця соціальної роботи пройшов третій етап, то розвиток процесу знач-
ною мірою буде залежати від: роботи, виконаної раніше; іншої підтримки, 
доступної для молодого працівника; низки складних чинників, пов’язаних 
із попереднім досвідом та особистістю соціального працівника; ступеню, 
до якого організація спроможна визнати й виконати свої зобов’язання 
стосовно благополуччя молодого соціального працівника. 

Робота з недосвідченим, молодим соціальним працівником на цьо-
му етапі, є надзвичайно важливою сама по собі. Адже на цьому етапі 
супервізор, повинен відігравати посередницьку роль, призначення якої 
полягає у: 

1. Визначенні джерел професійної підтримки, виявленні того, що 
вони можуть запропонувати, досягненні домовленості щодо фінансо-
вої допомоги з боку організації задля отримання цих послуг для супер-
візованого. 

2. Забезпеченні поваги до прав молодого фахівця та належного 
ставлення до нього в організації. 

3. Інформуванні колег таким чином, щоб це зменшило пліткуван-
ня, але збільшило сенситивність та повагу. Потреба в регулярних су-
первізіях усе ще залишається актуальною, особливо з огляду на необ-
хідність: відстеження реакцій на зміни ситуації; демонстрації зацікав-
леності в благополуччі молодого спеціаліста соціальної роботи; допо-
моги супервізованому в урахуванні всіх можливих варіантів, які у 
нього є, і в разі потреби – допомоги відчути здатність покинути цю 
роботу з гідністю. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте визначення та охарактеризуйте суть синдрому емоційного вигоряння. 
2. Які основні фактори викоремлюють та яка їх роль в синдромі емоційного 

вигоряння? 
3. Охарактеризуйте типові фази емоційного вигоряння. 
4. Проаналізуйте причини виникнення психоемоційних переживань, які 

пов’язані з професійною діяльністю соціального працівника. 
5. Які рекомендації виокремлюють щодо запобігання емоційного вигоряння, 

пов’язаного з професійною діяльністю? 
6. Назвіть та охарактеризуйт основні методики оптимізації психічного стану 

соціального працівника. 
7. Проаналізуйте схему сеансу активної релаксації. 
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