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гических защит. И психологический возраст тем выше, чем менее значимы бу-
дущее и настоящее в картине жизненного пути, но чем более значимо прошлое.

6. Работа, как сфера принадлежности событий, тем значимее, чем более 
выражен механизм компенсации и чем выше степень напряженности защитных 
механизмов. И работа тем значимее, чем более выражены склонность к согла-
сию и открытость новому и чем менее значимы ценности, как сфера принадлеж-
ности событий. Ценности тем значимее, чем меньше выражен механизм про-
екции и чем выше склонность к согласию. Здоровье тем значимее, чем выше 
открытость новому. Общество, как сфера принадлежности событий, тем значи-
мее, чем выше уровень нейротизма.

Перечисленные результаты позволяют сделать следующие выводы согласно 
поставленным задачам исследования:

1. Адекватность осознания важности событий жизненного пути не зави-
сит от степени выраженности механизмов психологической защиты. Но при этом 
выявленные корреляционные связи  между действием механизмов психологичес-
ких защит и отдельными показателями жизненного пути личности, как то мотива-
ционная насыщенность, психологический возраст, сферы принадлежности событий.

2. Обнаружена связь между личностными характеристиками и отдельными 
показателями жизненного пути личности, как то мотивационная насыщенность, 
сферы принадлежности событий.
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Синдром «емоцiйного вигорання» та психологiчнi механiзми захисту

Вперше термiн «психологiчнi механiзми захисту» з'явився в 1894 роцi,  
в роботi З.Фрейда (Freud S.) «Захиснi нейропсихози» i означав технiку бороть-
би особистостi з неприємними i нестерпними для свiдомостi уявленнями.

У другiй половинi 20-х рокiв ХХ сторiччя вивчення захисних механiзмiв ста-
ло важливою темою психоаналiтичних дослiджень, особливо в роботах Анни 
Фрейд (Freud А.), зокрема в її роботi «Психологiя Я i захиснi механiзми», 
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росiйськомовний варiант якої виданий в 1993 роцi. Аналiз робiт З. Фрейда, а також 
власний психоаналiтичний досвiд привели А. Фрейд згодом до висновку, що вико-
ристання захисту конфлiкт не знiмає, страхи зберiгаються i, кiнець кiнцем, велика 
вiрогiднiсть появи психоневротичних розладiв. Якщо захиснi механiзми з якихось 
причин не виконують своєї функцiї, це може сприяти виникненню психiчних пору-
шень. Бiльш того, А. Фрейд вважала, що характер виникаючого порушення часто 
визначає особливостi захисних механiзмiв iндивiда [3].

Сьогоднi, як i сторiччя тому, в питаннi про механiзми психологiчного захисту,  
залишається багато неясних аспектiв, з приводу яких висловлюються суперечнi 
думки. Так, в загальноприйнятий перелiк класичних захисних механiзмiв 
(«заперечення», «проекцiя», «компенсацiя», «замiщення», «рацiоналiзацiя», 
«сублiмацiя» i т.д.), описаних А. Фрейд, перiодично вносяться доповнення. 
Психологiчний захист на даний час не зводиться до традицiйних механiзмiв,  
а переноситься на ширший круг психологiчних феноменiв. 

Одним з нових захисних механiзмiв, який розглядається в психологiчнiй 
лiтературi, є синдром «емоцiйного вигорання». В.В.Бойко вiдзначає, що 
емоцiйне вигорання – це «вироблений особистiстю механiзм психологiчного 
захисту у формi часткового виключення емоцiй (пониження їх енергетики)  
у вiдповiдь на вибранi психотравмуючi дiї» [1, с. 4].

З метою вивчення взаємовiдношень синдрому  «емоцiйного вигорання» та  
механiзмiв психологiчного захисту особистостi нами було прове дено пiлотажне 
дослiдження. В якостi випробовуваних виступили спiвробiтники зоопарку, у кiлькостi 
30 чоловiк, зокрема 65% жiнок i 35% чоловiкiв; середнiй вiк випробовуваних склав 
39,5 рокiв. Для дослiдження психологiчних механiзмiв захисту ми використали опи-
тувальник Р. Плутчика, Х. Келлермана i Х.Р. Конте «Iндекс життєвого стилю» (Life 
Style Index) [5]. Визначення ступеня емоцiйного вигорання проводилось за допомо-
гою опитувальника «Дiагностика рiвня емоцiйного вигорання» В.В. Бойко [4]. Ста-
тистичний аналiз здiйснювався за допомогою пакету статистичних програм SPSS 11.5 
for Windows. Для обробки результатiв психодiагностики застосовувався кореляцiйний 
аналiз за допомогою коефiцiєнта рангової кореляцiї Спiрмена.

Майже у всiх респондентiв (96,6%), що взяли участь в дослiдженнi, симпто-
ми емоцiйного вигорання або сформованi, або формуються. Також всi випро-
бовуванi виявили пiдвищену напруженiсть механiзмiв психологiчного захисту, 
якi дiагностувались за допомогою методики LSI («витiснення», «регресiя», «замi-
щення», «заперечення», «проекцiя», «компенсацiя», «гiперкомпенсацiя», «рацiо-
налiзацiя»). Пiдвищена напруженiсть захисних механiзмiв свiдчить про наявнiсть 
актуальних проблем i стресових ситуацiй в життi випробовуваних. З метою 
дослiдження взаємовiдношень мiж синдромом «емоцiйного вигорання» i психо-
логiчними механiзмами захисту нами проведений кореляцiйний аналiз мiж показ-
никами «симптоми емоцiйного вигорання» i «механiзми психологiчного захисту». 

Проведений пiлотажний експеримент показав iснування сильних пози-
тивних зв'язкiв мiж симптомами  емоцiйного вигорання («переживання пси-
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хотравмуючих обставин», «незадоволенiсть собою», «психосоматичнi та 
психовегетативнi порушення») i незрiлими механiзмами психологiчного за-
хисту  («проекцiя», «замiщення», «гiперкомпенсацiя»). Можливо, саме вико-
ристання незрiлих механiзмiв захисту врештi решт призводить до формуван-
ня розгорненої картини захисного механiзму у виглядi синдрому «емоцiйного 
вигорання». 

Мiж механiзмом захисту «рацiоналiзацiя» виявлений високий негативний 
зв'язок з наявнiстю симптому «загнанiсть в клiтку» синдрому «емоцiйного виго-
рання». Людина, яка емоцiйно вигорiла, не здатна  рацiонально, адекватно поясни-
ти причину своїх негараздiв, тому и не здатна до використання такого механiзму 
захисту як «рацiоналiзацiя». Ми вважаємо, що цi результати дослiдження дозво-
ляють зробити припущення, щодо можливостi профiлактики або лiкування син-
дрому «емоцiйного вигорання» шляхом формування здiбностей до конструктив-
ного i рацiонального вирiшення життєвих проблем. 

Результати експерименту показали, що не лише представники професiй 
системи «людина-людина» схильнi до емоцiйного вигорання, але й представ-
ники професiй системи «людина-природа». Це говорить про унiверсальнiсть 
синдрому «емоцiйного вигорання». Подальше дослiдження цього синдро-
му у представникiв рiзних професiй дозволить розширити уявлення про його 
особливостi, симптоми та шляхи профiлактики. 
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