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Хижняк Д. В., Грубі Т. В. 

Профілактика перфекціонізму як умова психологічного благополуччя вчителів 

закладів загальної середньої освіти 

Сьогодення характеризується стрімкими соціально-економічними перетвореннями, 

прискореним темпом життя, змінами в законодавстві, новими вимогами. Перераховані 

чинники впливають на професійну сферу особистості. Крім того, постійно зростаючі запити, 

необхідність відповідати високим стандартам, конкуренція сприяють розвитку 

перфекціонізму особистості. 

В опитувальнику «Велика тривимірна шкалу перфекціонізму» М. Смітта та ін. в 

адаптації Т. Грубі, перфекціонізм розглядається як багатовимірний конструкт, що поєднує 

три типи перфекціонізму – «жорсткий перфекціонізм», «самокритичний перфекціонізм» та 

«нарцисичний перфекціонізм». В тому числі, ці складові поділяються на декілька шкал: 

«проблеми з самооцінкою», «перфекціонізм, орієнтований на себе», «стурбованість 

помилками», «сумніви у власних діях», «самокритика», «соціально-приписаний 

перфекціонізм», «перфекціонізм, орієнтований на інших», «гіперкритика», «впевненість в 

тому, що мені усі щось винні» та «претензійність». 

В дослідженні взяло участь 50 вчителів Баштанського опорного закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів №1 та №2 Миколаївської області. 

За результатами опитувальника «Велика тривимірна шкалу перфекціонізму» 

М. Смітта та ін. в адаптації Т. Грубі встановлено, що «перфекціонізм, орієнтований на себе», 

який характеризується високими стандартами та завищеними очікуваннями стосовно самої 

людини у респондентів на високому (83,8%), середньому (13,5%) та низькому (2,7%) рівнях. 

Це може сприяти професійному вигоранню вчителів, яке згодом призводить до зниження 

рівня психологічного благополуччя. 

Згідно з дослідженням, за шкалою «проблеми з самооцінкою», результати 

розподілились приблизно однаково за усіма трьома рівнями: 32,4% високий, 32,4% середній 

та 35,1% низький. Це може свідчити про індивідуально-психологічні розбіжності між 

вчителями. 

За шкалою «стурбованість помилками» виявлено, що у більшості респондентів 

стурбованість помилками на низькому рівні (64,9%), середньому (21,6%) та високому 

(13,5%) рівнях. Отримані дані можна пояснити тим, що вчителі, які брали участь у нашому 

дослідженні, здебільшого впевнені у власній професійній компетентності. 

За шкалою «сумніви у власних діях» отримано подібні результати: високий рівень – 

35,1%, середній – 16,2%, низький – 48,6%. Тобто майже половина вчителів не сумнівається в 

правильності своїх професійних дій 
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умовами соціально-психологічного простору. Отже, задоволеність життям у цілому чи його 

окремими сторонами взаємопов‘язана з емоційним ставленням до життя, до себе, до інших і 

відображена в оцінках якості життя, в можливості прогнозувати своє майбутнє. 

Висновки. Отже, розглядаючи психологічне благополуччя, як інтегральний показник 

ступеня реалізованості особистістю власної професійної спрямованості, що суб‘єктивно 

виявляється у відчутті щастя, задоволеність життям та собою, можливість прогнозування 

(антиципацію) можна виділити як чинник, що має тісний зв‘язок з психологічним 

благополуччям та впливає на його рівень. 

 

Барчі Б. В. 

Фактори ризику психічного здоров’я працівників на робочому місці 

Досвід робочого місця є одним із факторів, що визначають психологічне 

благополуччя людини, оскільки велику частину свого часу доросла людина проводить на 

роботі. Впровадження ініціативи на робочих місцях сприяє зміцненню психічного здоров'я та 

підтримці співробітників, які страждають психічними розладами, що врешті-решт 

призводить до ефективності їх роботи. Несприятливі умови праці можуть спричиняти 

порушення фізичного і психічного здоров‘я, призводити до зловживання алкоголем чи 

психоактивними речовинами, зниження продуктивності праці.  

Згідно з дослідженнями Н. Брeдберна, Р. Раяна, К. Ріфф, К. Кейс, E. Десі, E. Дінера, A. 

Вотермана, П. Фесенко, А. Вороніної, А. Созонтової, Н. Бахарєвої, М. Бучатської, Л. 

Жуковської психологічне благополуччя розглядають, виходячи з розуміння суб‘єктивної 

природи щастя, благополуччя, задоволеності життям, а також визначають його джерела та 

основні чинники. 

Психічне здоров‘я має значний вплив на продуктивність праці. Робота настільки 

важлива для здоров'я людини, що багато хто воліє працювати у важких умовах, ніж бути без 

роботи. Робота не тільки є джерелом грошових коштів, але і підтримує такі базові 

психологічні функції, як відчуття часу, соціалізація та особиста ідентичність. 

Безробіття асоціюється зі зниженою задоволеністю від життя, соціальною 

стигматизацією, втратою власної гідності та соціальних зв'язків, що негативно впливає на 

психічне здоров'я. Є цілий ряд досліджень, що показують, як безробіття змушує людей 

погоджуватися на нову, важку роль, стикатися з невизначеністю і непередбачуваністю, 

долати відчуття втрати контролю і проблеми ідентичності. Крім того, безробіття означає 

підвищений ризик наркоманії, алкоголізму, нездорового харчування, фізичної неактивності, 

порушень сну. Воно також асоціюється з психічними розладами - депресією і схильністю до 

самогубства. 


