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странено вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания. Возмож-
но эмоциональное отвержение, жестокое обращение. При этом мать испытывает 
чувство вины.

По шкале «оптимальный эмоциональный контакт» в 1 группе (эйфорический 
тип) зафиксированный показатель  61,8±1,71; во второй группе (тревожный 
тип) этот показатель составил  61±1,43; отмечены достоверные различия при 
р≤ 0.05.

Показатели по данной шкале говорят о том, что  женщины с эйфорическим 
типом беременности соответствует расширение сферы родительских чувств к 
ребенку, потворствующая гиперпротекция, предпочтение детских качеств. Та-
ким образом, в отношении матери к ребенку будут проявляться: побуждение 
словесных проявлений, вербализаций, уравнительные отношения между роди-
телями и ребенком, партнерские отношения, развитие активности ребенка.  

По шкале «оптимальный эмоциональный контакт»  в 1 группе  (тревожный 
тип) зафиксированный показатель  61±1,43; во второй группе (депрессивный 
тип) этот показатель составил  67±1,44; отмечены достоверные различия при 
р≤ 0.05.
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Особливостi емоцiйної сфери особистостi перекладача у професiйнiй 
дiяльностi

Питання органiзацiї роботи сучасного фахiвця, ефективностi його працi 
та дiлового життя привертають сьогоднi все бiльше уваги. Дослiдники, серед 
iншого, занепокоєнi проблемами емоцiйної сфери, емоцiогенними чинника-
ми дезорганiзацiї професiйної дiяльностi працiвникiв та синдромом вигоряння 
фахiвця [1,2,3,4]. 

Перекладачi, як представники суспiльної професiї, також знаходять-
ся пiд впливом вищезазначених чинникiв. Тому особливостi емоцiйної сфери 
особистостi перекладача потребують детальнiшого вивчення, а теоретичнi на-
працювання – практичного впровадження до процесу професiйної пiдготовки.

Вiдомо, що емоцiйна сфера – це чуттєва, пристрасна сфера психiки, в якiй 
виникають i живуть емоцiйнi феномени: емоцiї та почуття iндивiда, емоцiйнi 
реакцiї, емоцiйнi властивостi та стани. Емоцiйна сфера психiки – це своєрiдна 
форма вiддзеркалення дiйсностi iндивiдом у виглядi вiдображення його став-
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лення до дiйсностi, що пов’язано з поширенням на весь органiзм збудження, яке 
викликається  активною реакцiєю суб’єкта [2, с.239-240]. Це поняття безпосе-
редньо пов’язане з гiгiєною працi фахiвця, зокрема, перекладача. Аби зрозумiти 
особливостi професiйної дiяльностi перекладача та його емоцiйної сфери, роз-
глянемо проблеми, з якими перекладач може стикатися в процесi своєї роботи.  

Найпоширенiшим чинником дезорганiзацiї професiйної дiяльностi не тiльки 
перекладача, а й представникiв iнших професiй є стрес. Професiйна дiяльнiсть 
перекладача передбачає постiйнi стреси та емоцiйне напруження, що рано чи 
пiзно призведуть до емоцiйної дезорганiзацiї як на дiяльнiсно-поведiнковому, 
так i на особистiсному рiвнях. Вiд перекладачiв вимагається гнучкiсть, вмiння 
узгоджувати свої почуття та дiї, здатнiсть долати стрес та контролюва-
ти свої iмпульси. Стрес – це мимовiльна, стереотипна неспецифiчна реакцiя 
фiзiологiчного характеру, пов’язана iз пiдвищенням внутрiшньої активностi, на-
пруги та загальної готовностi до реагування [4, с.281]. Найчастiше вiд стресу 
страждають уснi синхроннi перекладачi, що через специфiку своєї роботи мають 
тенденцiю до емоцiйного виснаження. 

Чи не найактуальнiшою проблемою професiйного життя перекладачiв є син-
дром професiйного вигоряння як сукупнiсть стiйких симптомiв, що проявля-
ються у негативних емоцiйних переживаннях та установках вiдносно своєї ро-
боти та суб’єктiв дiлового спiлкування [1, с.332]. Зважаючи на те, що дiлове 
спiлкування – це саме царина дiяльностi професiйних перекладачiв, значен-
ня синдрому вигоряння навряд чи можна недооцiнити. Робота перекладачiв 
пов’язана з використанням власних психiчних ресурсiв та не вiд’ємна вiд 
соцiальних контактiв. 

Аби попередити виникнення синдрому вигоряння, використовуються 
рiзноманiтнi програми, курси, тренiнги, що, зазвичай, можуть мiстити теоретич-
ну iнформацiю для ознайомлення з феноменом стресу чи професiйного виго-
ряння, вправи для формування практичних навичок (моделi поведiнки, способи 
зниження впливу стресогенних чинникiв) та практичне вiдпрацювання одержа-
них навичок в умовах, наближених до реальних. Такий психолого-педагогiчний 
пiдхiд, на нашу думку, є найбiльш оптимальним для вирiшення проблем 
професiйної дезорганiзацiї.

Дiйсно, чимало дослiдникiв стверджують, що емоцiї мають властивiсть по-
рушувати цiлеспрямовану дiяльнiсть, в цьому проявляється їх дезорганiзацiйна 
функцiя (М. Арнольд, Дж. Гассон, Р. Лiпер, М. Прадiн). М. Прадiн, зокрема, 
вважає, що ключем до розумiння ролi емоцiй, що дезорганiзує, може слугува-
ти механiзм регуляцiї, який здiйснюється за допомогою почуттiв. «Емоцiя, та-
ким чином, вiднiмає в суб’єкта, що її вiдчуває, перевагу в часi та можливiсть 
пiдготовки, замiняє обмiркування рефлексом та загалом знижує поведiнку на 
бiльш низький рiвень» [3, с.174]. 

Емоцiйна дезорганiзацiя у професiйнiй дiяльностi дiйсно має мiсце, але єди-
ної думки щодо цiєї проблеми досi немає. Деякi автори (В. Вiлюнас) погоджу-
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ються з наявнiстю дезорганiзацiйної функцiї емоцiй, але тiльки з урахуванням 
певних умов. Це насамперед умови, в яких проявляється та чи iнша емоцiя, а по-
рушення дiяльностi виявляється не прямим, а побiчним проявом емоцiй.

Але, незважаючи на всi вищезгаданi заходи щодо збереження та покращення 
професiйного здоров’я перекладачiв, одним з найсуттєвiших питань у процесi 
пiдготовки перекладачiв є формування та вдосконалення навичок саморегуляцiї 
та самоконтролю. Самоконтроль є одним з проявiв свiдомої регуляцiї людиною 
власної поведiнки та дiяльностi задля забезпечення вiдповiдностi їх результатiв 
поставленим цiлям, вимогам, що висуваються, правилам, тощо. Самоконтроль 
розглядається як фундаментальний  психологiчний механiзм забезпечення ви-
сокої надiйностi професiйної дiяльностi [4, с.279].

Таким чином, розглянувши такi явища як стрес, синдром професiйного ви-
горяння, проблеми самоконтролю та саморегуляцiї, ми дiйшли висновку, що 
емоцiйна сфера особистостi перекладача є напрочуд складною та вимагає по-
дальшого вивчення у галузях рiзних наук.
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