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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 73 страницы, включает 7 

приложений и 39 использованных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, РОЛЕВОЙ 

КОНФЛИКТ, РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ РАБОТАЮЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ, 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ, 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И РОЛЕВЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Объект исследования: эмоциональное выгорание женщин-медицинских 

работников. Предмет: взаимосвязь эмоционального выгорания и ролевых 

конфликтов женщин-медицинских работников с различным 

профессиональным стажем. Цель: определить взаимосвязь уровня 

эмоционального выгорания и выраженности ролевого конфликта женщин-

медицинских работников с различным профессиональным стажем. Методы 

проведения работы: опросник "Профессиональное (эмоциональное) 

выгорание", адаптированный Н. Водопьяновой, Е. Старченковой (вариант 

теста для медицинских работников); опросник, диагностирующий степень 

выраженности ролевого конфликта работающей женщины, предложенный и 

апробированный О.А. Гаврилицей, методы математической статистики. 

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

установить наличие высокого уровня эмоционального выгорания у женщин-

медицинских работников. Обнаружены взаимосвязи между выраженностью 

ролевого конфликта, эмоциональным истощением, деперсонализацией и 

профессиональной успешностью женщин-медицинских работников. Не 

обнаружено значимых взаимосвязей между стажем работы в занимаемой 

должности и уровнем эмоционального выгорания. Хотя обычно стаж 

рассматривается как значимый фактор возникновения и повышения 

выгорания, полученные результаты говорят, наоборот, об уменьшении 

деперсонализации с увеличением профессионального стажа женщин-

медицинских работников. При этом в группах с различным 

профессиональным стажем обнаруживаются различные по характеру 

взаимосвязи между выраженностью ролевого конфликта и компонентами 

эмоционального выгорания. 

Результаты могут быть использованы для того, чтобы обратить 

внимание на важность для медицинских работников благоприятной 

атмосферы в самих медицинских организациях, а также в целях создания 

условий для комфортной и продуктивной деятельности женщин-

медицинских работников.  

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ем дыпломнай работы складае 73 старонкi, ўключае 7 прыкладанняў 

і 39 выкарыстаных крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЕ ВЫГАРАННЕ, РОЛЕВЫ 

КАНФЛІКТ, МЕДЫЦЫНСКІЯ РАБОТНІКІ, ПРАФЕСІЙНЫ СТАЖ, 

УЗАЕМАСУВЯЗЬ ЭМАЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫГАРАННЯ І РОЛЕВЫХ 

КАНФЛІКТАЎ 

Аб’ект даследавання: эмацыянальнае выгаранне жанчын-медыцынскіх 

работникаў. Прадмет: узаемасувязь эмацыянальнага выгарання і ролевых 

канфліктаў жанчын-медыцынскіх работникаў з розным прафесійным стажам. 

Мэта: вызначыць узаемасувязь эмацыянальнага выгарання і ролевых 

канфліктаў жанчын-медыцынскіх работникаў з розным прафесійным стажам. 

Метад даследавання: апытальнік "Прафесійнае (эмацыянальнае) выгаранне", 

адаптаваны Н. Вадап’янавай, Е. Старчэнкавай (варыянт тэсту для 

медыцынскіх работникаў);  апытальнік для дыягностыкі ступень 

выяўленасці ролевага канфлікту жанчыны, якая працуе, прапанаваны і 

апрабаваны О.А. Гаўрылицай, метады матэматычнай статыстыкі. 

Медыцынскі персанал уяўляе сабой адну з найбольш уразлівых да 

ўзнікнення эмацыянальнага выгарання групу. Неабходна надаць увагу 

вывучэнню асаблівасцяў прафесійнай дзейнасці медыцынскага персаналу 

дзеля даследавання спосабаў павышэння эфектыўнасці работы медыцынскіх 

устаноў у цэлым. 

Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволіла 

ўсталяваць наяўнасць высокага ўзроўню эмацыянальнага выгарання сярод 

жанчын-медыцынскіх работнікаў. Выяўленыя ўзаемасувязі паміж 

выяўленасцю ролевага канфлікту, эмацыйным знясіленнем, 

дэперсаналізацыяй і прафесійнай паспяховасцю жанчын-медыцынскіх 

работнікаў. Не выяўлена значных узаемасувязяў паміж стажам працы на 

займаемай пасадзе і ўзроўнем эмацыянальнага выгарання. Хоць звычайна 

стаж разглядаецца як значны фактар узнікнення і павышэння выгарання, 

атрыманыя вынікі сведчаць, наадварот, аб памяншэнні дэперсаналізацыі з 

павелічэннем прафесійнага стажу жанчын-медыцынскіх работнікаў. Пры 

гэтым у групах з розным прафесійным стажам выяўляюцца розныя па 

характару ўзаемасувязі паміж выяўленасцю ролевага канфлікту і 

кампанентамі эмацыянальнага выгарання. 

Вынікі могуць быць выкарыстаны для таго, каб звярнуць увагу на 

важнасць для медыцынскіх работнікаў спрыяльнай атмасферы ў саміх 

медыцынскіх арганізацыях, а таксама ў мэтах стварэння ўмоў для 

камфортнай і плѐннай дзейнасці жанчын-медыцынскіх работнікаў.  



GRADUATE THESIS SUMMARY 

This thesis consists of 73 pages and includes 7 Appendixes and 39 sources. 

 KEYWORDS: BURNOUT, ROLE CONFLICT, ROLE CONFLICT OF 

WORKING WOMAN, MEDICAL STAFF, MEDICAL PROFESSION, 

PROFESSIONAL EXPERIENCE, CORRELATION BETWEEN BURNOUT 

AND ROLE CONFLICTS. 

Object of research: burnout among female medical workers. 

Subject of research: correlation between burnout and role conflicts among 

female medical workers with different professional experience. 

Purpose of research: to determine the correlation between burnout and role 

conflicts among female medical workers with different professional experience. 

Method of the research: Maslach Burnout Inventory (MBI), which is adapted 

by N. Vodopyanova, E. Starchenkova (test version for medical workers); a 

questionnaire for measuring role conflict of  working woman, proposed and 

approved by OA. Gavrilitsa, methods of mathematical statistics. 

Medical staff is one of the most vulnerable group for emergence of burnout. 

It’s necessary to pay attention to study of medical staff's features of professional 

activity in order to investigate some ways to improve the efficiency of medical 

institutions in general. 

The research shows a high level of burnout among female medical workers.  

The correlation between severity of role conflict, emotional exhaustion, 

depersonalization and personal accomplishment among female medical workers 

has been discovered. There were no significant correlation between work 

experience in the post and level of burnout. Although usually the experience is 

considered as a significant factor of emergence and increase of burnout, the 

obtained results shows that depersonalization decreases with increasing 

professional experience of female medical professionals on the contrary. At the 

same time in groups with different professional experience there are various 

correlations between severity of role conflict and components of burnout. 

The results can be used to pay attention on importance of favorable 

atmosphere for medical workers in medical organizations and also to create 

conditions for comfortable and productive activity of female medical workers. 

 

 


