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РЕФЕРАТ 

 

Мацак Анастасия Николаевна 

 

«Профессиональное выгорание и некоторые особенности личности 

педагогического персонала дошкольных учреждений города Наровли» 

 

Дипломная работа: 80 с., 50 источников, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ, ЭМОЦИИ, ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 

Объект исследования – педагогический персонал дошкольных 

учреждений города Наровли. 

Цель работы – выявить взаимосвязь профессионального выгорания и 

некоторых особенностей личности педагогического персонала дошкольных 

учреждений города Наровли. 

Методы исследования: на теоретическом уровне – анализ 

философской, психологической, социологической, педагогической, 

методической литературы, обобщение, сравнение, моделирование; на 

эмпирическом – наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов 

деятельности, опрос, анкетирование и др., статистическая (математическая) 

обработка эмпирических данных. 

Полученные результаты и их новизна: выработана взаимосвязь 

между профессиональным выгоранием и некоторыми особенностями 

личности у педагогического персонала дошкольных учреждений. 

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть использованы в профориентационной работе, в 

области профотбора, в психологическом консультировании преподавателей и 

учителей в целях профилактики выгорания. Возможно использование 

результатов исследования в деятельности психологических служб 

образовательных учреждений, в оптимизации процесса профессионально-

психологического обучения и профессионального сопровождения педагогов. 

Эмпирическая база исследований: исследования проводились на базе 

ГУО «Ясли-сад № 5 г. Наровли», ГУО «Ясли-сад №3 санаторного типа г. 

Наровли».  

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
 

             _________________                                 



РЭФЕРАТ 

 

Мацак Анастасія Мікалаеўна 

 

«Прафесійнае выгаранне і некаторыя асаблівасці асобы 

педагагічнага персаналу дашкольных устаноў горада Нароўлі» 

 

Дыпломная праца: 80 с., 50 крыніц, 5 прым. 

 

Ключавыя словы: ПРАФЕСІЙНАЕ ВЫГАРАННЕ, ПСІХАЛАГІЧНЫЯ 

САСАБЛІВАСЦІ АСОБЫ, ПЕДАГАГІЧНЫ ПЕРСАНАЛ, СІНДРОМ 

ПРАФЕСІЙНАГА ВЫГАРАННЯ, ЭМОЦЫІ, ДАШКОЛЬНЫЯ УСТАНОВЫ. 

 

Аб'ект даследавання – педагагічны персанал дашкольных устаноў 

горада Нароўлі. 

Мэта працы – выявіць ўзаемасувязь прафесійнага выгарання і 

некаторых асаблівасцяў асобы педагагічнага персаналу дашкольных устаноў 

горада Нароўлі. 

Метады даследавання: на тэарэтычным узроўні – аналіз філасофскай, 

псіхалагічнай, сацыялагічнай, педагагічнай, метадычнай літаратуры, 

абагульненне, параўнанне, мадэляванне; на эмпірычным – назіранне, 

эксперымент, гутарка, аналіз прадуктаў дзейнасці, апытанне, анкетаванне і 

інш., статыстычная (матэматычная) апрацоўка эмпірычных дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выпрацавана ўзаемасувязь паміж 

прафесійным выгараннем і некаторымі асаблівасцямі асобы ў педагагічнага 

персаналу дашкольных устаноў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі могуць 

быць выкарыстаны ў прафарыентацыйнай працы, у галіне прафадбору, 

перапрафілявання спецыялістаў, у псіхалагічным кансультаванні 

выкладчыкаў і настаўнікаў у мэтах прагназавання, прафілактыкі выгарання. 

Магчыма выкарыстанне вынікаў даследавання ў дзейнасці псіхалагічных 

службаў адукацыйных устаноў, у аптымізацыі працэсу прафесійна-

псіхалагічнага навучання і прафесійнага суправаджэння педагогаў. 

Эмпірычная база даследаванняў: даследаванні праводзіліся на базе ДУА 

«Яслі-сад № 5 г. Нароўлі», ДУА «Яслі-сад №3 санаторнага тыпу горада 

Нароўлі». 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

            _________________ 

 



ANNOTATION 

 
Matsak Anastasia Nikolaevna 

 

«Professional burnout and some personality traits teaching staff preschools 

city Narovlya» 

 

Thesis: 80 sec., 50 power, 5 adj. 

 

Key words: professional burnout, psychological characteristics of 

personality, teaching staff, professional burnout syndrome, emotions preschool. 

 

Object of research – teaching staff preschools Narovlya city. 

Purpose of research – identify the relationship of burnout and some of the 

features of the person teaching staff preschools city Narovlya. 

Research methods: on the theoretical level – the analysis of philosophical, 

psychological, sociological, educational, methodical literature, synthesis, 

comparison, modeling; empirical – observation, experiment, discussion, analysis of 

product activity survey, questionnaires, etc., the statistical (mathematical) 

treatment of the empirical data. 

Obtained results and their novelty: elaborated the relationship between 

professional burnout and some personality characteristics among the teaching staff 

of preschool institutions. 

Area of possible practical application:  The results can be used in career-

oriented work in the area of physical fitness, conversion specialists in 

psychological counseling of teachers and teachers in order to anticipate, prevent 

burnout. You can use the results of the research activity of psychological services 

in educational institutions, in the optimization of the process of professional 

training and professional psychological support teachers. 

The empirical base of research: studies were conducted on the basis of 

state educational establishment «nursery number 5 Narovlia», GUO «nursery 

sanatorium №3 city Narovlya». 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

 

____________________ 

 
 


