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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У КУЛЬТУРІ УПРАВЛІННЯ  

В ОСВІТІ 

 

В час освітніх трансформацій в Україні, інноваційного імпульсу, що 

надала «інформаційна хвиля» науково-технічного прогресу суспільства, 

питання ролі професійного стресу у працівників освіти та його впливу на 

навчальний процес постає досить актуальним, скільки нові цілі модернізації 

освітньої галузі спрямовані на розвиток національної системи освіти, що має 

відповідати викликам часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в 

суспільстві, що постійно змінюється. Такі цілі освіти зумовлюють 

пріоритетність досліджень в галузі педагогічної інноватики, яка є потужним 

напрямом наукового супроводу модернізації освіти на всіх рівнях. 

Зміст освіти - це обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до 

системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних 

якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з 

урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури.  

Культура управління в освіті, як і всюди, складається з чотирьох тісно 

пов’язаних між собою і взаємозалежних елементів [5]:  

- культури педагогічних працівників та персоналу персоналу 

управління,  

- культури процесу управління,  

- культури умов праці і  

- культури документації.  

Визначальним елементом є культура працівників управління в освіті. 

Маючи високу культуру, кожен працівник якісно виконує свою роботу, 

підтримує високий рівень культури управління і прагне удосконалювати 

організацію своєї праці. 

Культура працівників управління залежить від багатьох чинників і 

характеризується рівнем загальної культури, наявністю ділових якостей та 



відповідних психологічних особливостей, необхідних для виконання роботи, 

відповідно до посади.  

Однак, як показує досвід і результати численних досліджень, на культуру 

управління педагогічних працівників має дуже сильний вплив такий, ще до 

кінця не вивчений, феномен, як професійний стрес. В даний час він виділений в 

окрему рубрику в Міжнародній класифікації хворіб: МКХ-10 (Z.73).  

Професійний стрес – багатовимірний феномен, що виражається у 

психічних і фізичних реакціях на напружені ситуації в трудовій діяльності 

людини. Це стрес, повязаний з труднощами управління своїм життям [9]. 

Оскільки, культура працівників управління визначається також глибоким 

і всебічним знанням науки управління і вмінням використовувати ці знання в 

процесі своєї діяльності (мистецтво управління), стилем роботи даного 

працівника, і, врешті, його психологічними особливостями, то до професійного 

стресу можуть призводити такі чинники: 

- перевантаження людини роботою,  

- недостатньо чітке обмеження її повноважень та посадових обов’язків,  

- неадекватна поведінка колег і навіть  

- довга і «вимотуюча» дорога на службу і назад, не кажучи вже про  

- недостатня оплата праці,  

- одноманітна діяльність або  

- відсутність кар’єрних перспектив.  

Слід зазначити, що професійний стрес виникає й у співробітників, 

недостатньо завантажених роботою, а також у тих людей, які вважають, що не 

реалізують в повній мірі свій професійний потенціал і здатні на більше. 

Вид взаємодії зі стресором на роботі є особистісною характеристикою. 

Стресори швидше привносяться в роботу, а не з’являються в результаті, але в 

будь-якому випадку вони є невід’ємною частиною професійного стресу. До 

таких характеристик відносяться: рівень тривожності, рівень нейротизму, 

толерантність до ситуацій невизначеності, поведінковий патерн типу А [2]. 



Працівник апарату управління, виконуючи свою роботу і спілкуючись у 

процесі своєї діяльності з іншими членами колективу, повинен би керуватися 

тими правилами поведінки, які відображають зміст відносин між людьми в 

суспільстві [5]. Однак у житті не все так гладко, як має бути. Досить часто у 

працівників апарату управління спостерігаються багато ознак стресу, 

наприклад: дратівливість, нервозність, зростання конфліктності, підвищення 

агресивності та ін., що неодмінно буде провлятися у міжособистісних 

відносинах у спілкуванні з підлеглими та ін.  

Професійний стрес – поняття дуже складне. З однієї сторони - на нього 

впливають різні події і ситуації позапрофесійного життя, з другої сторони, - 

стрес, пов’язаний з роботою, відбивається на людині в цілому. Кожен 

працівник приходить на роботу з різною схильністю до стресу. В одних 

працівників причини стресу стосуються роботи. В інших – пов’язані з роллю 

найнятого в конкретній організації, у третіх – з кар’єрним зростанням, у 

четвертих – із ставленням до роботи і у п’ятих – із структурою і кліматом в 

організації [2]. 

Вчені визначили робочі та організаційні характеристики, які можуть бути 

стресорами. Вони розділили їх на чотири категорії [8]:  

а) професійні вимоги і характеристики вирішуваних завдань,  

б) рольові вимоги та очікування,  

в) організаційні вимоги та очікування,  

г) зовнішні вимоги або умови.  

В додаток до чотирьох зазначених вище категорій виділяють: стрес 

можливості (можливості мати щось бажане), стрес обмеження в досягненні і 

стрес вимоги досягнення чогось бажаного, коли можливість цього досягнення 

невизначена. 

Встановлено також, що стресором може бути:  

- невідповідність між бажанням і тим, що робота може надати, і між тим, 

що робота вимагає від людини і можливостями або ресурсами людини 

відповідати цим вимогам;  



- організаційні особливості,  

- професійні вимоги та рольові характеристики,  

- індивідуальні особливості та очікування;  

- фізичні параметри навколишнього середовища: стресори групових 

процесів, стресори на організаційному рівні. 

Як вже було згадано, до професійного стресу ж можна включити стрес, що 

виникає за межами робочого місця. Ці позаорганізаційні стресори з’являються 

із сімейних проблем, життєвих криз, фінансових труднощів і факторів 

навколишнього середовища. Все разом створює труднощі зі здоров’ям, що 

може викликати розвиток серйозного захворювання [2]. 

Міжнародна організація праці оцінила збитки в результаті стресу у двісті 

більйонів доларів щорічно [9]. Сюди входить оплата лікарняних, вартість 

госпіталізацій та амбулаторне лікування, а також витрати через зниження 

продуктивності праці. Зросли також затрати на професійне вдосконалення. 

Працівники навчаються протягом довгого часу, на це йде багато грошей, і 

стрес на роботі може зламати їх. Вони можуть приймати погані рішення, 

прогулювати роботу, почати зловживати алкоголем і наркотиками або просто 

померти – і тоді на їх місця приходять інші працівники, яких також необхідно 

навчати. Все це виливається в додаткові витрати. 

Отже, щоб підтримувати культуру управління в освіті та високу 

ефективність праці персоналу, обов’язково потрібно віддати належне 

існуванню професійного стресу, застосовувати заходи щодо його нейтралізації 

та управління ним. 

Література 

1. Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: 

ПЕР СЭ, 2000. – 352 с. – (Современное образование) 

2. Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб. Питер, 2002. – 496 с. 

3. Валуйко О.М., Гошкодеря О.В. Управління професійним стресом керівників 

органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Скіф», 

КНТ, 2008 – 106 с.  

4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с. 

5. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 416 с.  



6. Скідін О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні 

вищими закладами освіти: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 277 

с. 

7. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 

2008. – 256 с. ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

8. Beehr T. A. Psychological Stress in the Workplace. London-New York, 1995. 

9. F. Swoboda, «Employers Reсorgnizing What Stress Costs Them, U.N. Report 

Suggests», Washington Post, 28 March 1992, H2. 

10. http://www.mkb10.ru/  

11. http://zaochka.net/catalog_p_5_p__p_94.html 

12. http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/results/participants/24 

http://www.mkb10.ru/
http://zaochka.net/catalog_p_5_p__p_94.html


ЗАЯВКА 

 

 

Наугольник Леся Борисівна, 

к.пс.н., 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У КУЛЬТУРІ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 

доцент кафедри теорії та методики практичної психології 

0672701389 

lesya-sb@ukr.net 

mailto:lesya-sb@ukr.net

