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Постановка проблеми. Інтенсифікація діяльності освітнього персоналу внаслідок освітніх
реформам, введення нових форм роботи, обумовлює підвищення значущості проблеми психологічного
здоров’я освітнього персоналу. Одним із важливих аспектів цієї проблеми є аналіз вираженості
структурних компонентів психологічного здоров’я та вплив на них організаційно-професійних та
соціально-демографічних характеристик персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що
вивчення психологічних аспектів здоров’я особистості знайшло відображення в роботах зарубіжних та
вітчизняних учених, у яких розкрито сутність здоров’я, його види, психологічні аспекти дослідження,
технології збереження тощо (В.А. Ананьєв [2], О.В. Завгородня [11], Г.С. Нікіфоров [19], І.Я.Коцан [20] та
ін.). Окрім того, проаналізовано особливості психічного (В.І.Алещенко, О.Д. Сафін, Є.М. Потапчук [1],
С.Д. Максименко [15] та ін.), психологічного (І.В. Дубровіна [8], В.Е. Пахальян [17], Ж.В.Сидоренко [21],
професійного (З.В. Дутченко [9] та ін.) здоров’я, окремі його складові (Р.А. Березовська [4], Н.В. Жигалкіна
[10] та ін.).
Що стосується психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу в освітніх
організаціях, то окремі аспекти цієї проблеми знайшли відображення в процесі дослідження особливостей
психологічного здоров’я дошкільників (Н.А. Мальнева [16]), підлітків (Д.Ю. Баркова, М.О. Перевертайло
[3]), студентів (Г.В. Залевський [12]), педагогів (Н.В. Піковець [18], С.А. Тітаренко [23], U.Kinnunen,
J.de Bloom, A.Virtanen [25], A.Virtanen, J.de Bloom, U.Kinnunen [27], керівників освітніх організацій
(Л.М. Карамушка, А.М.Шевченко [14]), а також розробки окремих психологічних умов і технологій
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забезпечення психологічного здоров’я (А.Г.Обухівська та ін. [22]), Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба [13],
А. Di Fabio, L.M. Peiró [24]).
Разом із тим, вивчення складових та чинників вираженості психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій в цілому залишається недостатньо вивченою проблемою.
Виходячи із актуальності та недостатнього вивчення проблеми, нами визначено наступну мету
дослідження: визначити рівень вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я
персоналу освітніх організацій та їх зв’язок з організаційно-професійними та соціальнодемографічними характеристиками персоналу.
Завдання дослідження:
1. Дослідити рівень вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій.
2. Проаналізувати зв’язок структурних компонентів психологічного здоров’я освітнього
персоналу освітніх організацій з організаційно-професійними характеристиками персоналу.
3. Визначити зв’язок структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх
організацій з соціально-демографічними чинниками характеристиками персоналу.
Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження використовувалися такі
методики. Для вимірювання когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я
використовувалася «Шкала ставлення до психологічного здоров’я» (ШСПЗ) (Т.В. Галкіна,
Н.Г. Артемцева) [5].
Вивчення рефлексивно-особистісного компонента психологічного здоров'я здійснювалося за
допомогою «Шкали позитивного психічного здоров’я» (Positive Mental Health Scale (PMH-scale)
(J. Lukat, J. Margraf, R. Lutz, W.M. van der Veld, E.S. Becker) [26].
Для діагностики операційно-функціонального компонента використовувався «Опитувальник
для вимірювання локус контролю здоров’я» (Multidimensional Health Locus-of-Control Scales) [6]. Даний
опитувальник складається з трьох шкал: шкали «внутрішнього локусу контролю» (відображає ступінь
відчуття опитуваним контролю над своїм здоров'ям); шкали «контролю «могутніми» іншими» (показує
ступінь впевненості опитуваного в тому, що за його здоров’я несуть відповідальність «могутні інші»,
наприклад, лікарі, родичі тощо); шкали «контролю випадку» (показує, наскільки опитуваний
переконаний в тому, що здоров’я залежить від випадку, удачі або долі).
Для дослідження організаційно-професійних та соціально-демографічних характеристик
освітнього персоналу використовувалась анкета-паспортичка. До групи організаційно-професійних
чинників входили дві групи характеристик освітнього персоналу: а) освітньо-стажеві (рівень освіти;
тип освіти; стаж трудової діяльності; стаж на посаді); б) посадово-кваліфікаційні (посада,
кваліфікаційна категорія; педагогічне звання). Група соціально-демографічних чинників включала такі
характеристики опитуваних: вік, стать, сімейний стан.
Обробка результатів здійснювалась методами математичної статистики (описові статистики,
кореляційний, дисперсійний аналіз) за допомогою програми SPSS (22 версія).
Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологоорганізаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в
умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України,
доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка.
У дослідженні взяли участь 473 працівники закладів середньої освіти з різних регіонів України.
Опитувані мали такі освітньо-стажеві характеристики. Щодо рівня освіти, то 93,5%
опитаних мали вище освіту, 6,5% – середньо-спеціальну та незакінчену вищу освіту. За типом освіти
учасники дослідження утворили такі групи: 70,1% мали гуманітарну освіту, 20,0% – природничу
освіту, і 9,9% – технічну освіту. За стажем трудової діяльності опитувані характеризувалися таким
чином:17,7% опитуваних мали стаж трудової діяльності до 10 років, 14,3% – від 11 до 15 років, 29,4% –
від 16 до 25 років, і 38,7% – понад 25 років. За стажем на посаді опитані розподілились наступним
чином: 34,8% мали стаж до 10 років, 15,2% – від 11 до 15 років, 23,0% – від 16 до 25 років, 27,0% –
понад 25 років.
Щодо посадово-кваліфікаційних характеристик, то вони мали такий вигляд. За посадою
респонденти були розподілені наступним чином: 20,8% – педагогічні працівники початкової школи,
29,6% – середньої школи, 24,5% – старшої школи, 14.4% – керівники, 10,2% – соціальні педагоги та
психологи. За кваліфікаційною категорією було виділено такі групи освітнього персоналу: 14,3% –
спеціалісти, 18,5% – спеціалісти 1-ої категорії, 11,4% – спеціалісти 2-ої категорії, 55,8% – спеціалісти
вищої категорії. 57,7% опитаних мали педагогічні звання «старший учитель» або «старший викладач»,
42,3% – звання «вчитель-методист» або «викладач-методист» або «вихователь-методист».
Соціально-демографічні характеристики опитуваних мали такий вигляд. За віком опитані
розподілились наступним чином: 11,4% – до 30 років, 27,7% – від 31 до 40 років, 34,3% – від 41 до
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50 років, і 26,6% – понад 50 років. 12,0% – чоловіки, 88,0% – жінки; 76,0% були одруженими, 24,0 % –
неодруженими.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.
1. Рівень вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій
Відповідно до першого завдання дослідження, розглянемо результати, які стосуються рівня
вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я освітнього персоналу (когнітивноемоційного, рефлексивно-особистісного, операційно-функціонального).
Що стосується когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я освітнього
персоналу, то встановлено, що його показники відповідають середньому рівню (М=68,11; SD=9,31)
(табл. 1). При цьому кількість респондентів, що мають високий, середній та низький рівні
досліджуваного показника, розподілена таким чином: високий рівень виявлено у 31,9% опитуваних,
середній – у 39, 6%, та низький – у 28,4% (табл. 2).
Таблиця 1
Рівень вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх
організацій (середні значення)
Структурні компоненти психологічного
здоров’я
Когнітивно-емоційний

Міn

Маx

M

SD

35

84

68,11

9,31

1,44

4,0

3,1

0,45

а) «внутрішній контроль»

7

30

20,43

3,26

б) «контроль «могутніми іншими»

6

30

17,96

4,20

в) «контроль випадку»

6

28

16,73

4, 27

Рефлексивно-особистісний
Операційно-функціональний:

Стосовно рефлексивно-особистісного компонента психологічного здоров’я освітнього
персоналу, то виявлено, що його показники відповідають верхній межі середнього рівня (М=3,1;
SD=0,45) (табл. 1). Кількість опитуваних з різними рівнями вираженості рефлексивно-особистісного
компонента розподілилась таким чином: високий рівень – 35,7%, середній рівень – 38,1%, низький
рівень – 26,2% (табл. 2). Як бачимо, показники рефлексивно-особистісного компонента є дещо
вищими, порівняно із когнітивно-емоційним компонентом.
Аналіз показників, які стосуються операційно-функціонального компонента психологічного
здоров’я, показав, що найнижчий рівень локус контролю здоров’я освітнього персоналу
спостерігається за шкалою «контроль випадку», а найвищий – за шкалою «внутрішній контроль»
(табл. 1). Зокрема, визначено, що показники за шкалою «внутрішній контроль» (М=20,43; SD=3,26)
відповідає верхній межі середнього рівня вираженості, а «контроль «могутніми іншими»» (М=17,96;
SD=4,20) та «контроль випадку» (М=16,73; SD=4,27) відповідають нижній межі середнього рівня.
Аналіз отриманих даних також показав, що високий рівень показників за шкалою «внутрішній
контроль» виявлено у 23,6% опитаних, середній – у 74,1%, низький – у 2,4% (табл. 2). Рівень
вираженості показників за шкалою «контроль «могутніми іншими»: високий – 15,0%, середній – 68,5%,
низький – 18,0%. У 9,5% опитаних освітян спостерігається високий рівень показників за шкалою
«контроль випадку», у 60,2% – середній, і у 30,3 % – низький.
У цілому, отримані дані свідчать про те, що на фоні достатньо позитивної ситуації щодо
вираженості в освітнього персоналу різних компонентів психологічного здоров’я, можна говорити про
наявність певних резервів у розвитку цього феномену.
По-перше, мова йде про необхідність підвищення кількості осіб, які мають високий рівень
вираженості різних компонентів психологічного здоров’я, оскільки наявність такого рівня
спостерігається в середньому у менше ніж однієї третини опитаних.
По-друге, варто говорити про доцільність підвищення рівня вираженості операційнофункціонального компонента психологічного здоров'я, оскільки високий рівень вираженості
«внутрішнього контролю» спостерігається в меншої кількості опитуваних, порівняно з когнітивноемоційним та рефлексивно-особистісним компонентами (23,6% проти 31,9% та 35,7% відповідно).
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Таблиця 2
Рівень вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх
організацій (у % від загальної кількості опитаних)
Структурні компоненти психологічного
здоров’я

Високий
рівень

Рівень вираженості
Середній
рівень

Низький
рівень

Когнітивно-емоційний

31,9

39,6

28,4

Рефлексивно-особистісний

35,7

38,1

26,2

а) «внутрішній контроль»

23,6

74,1

2,4

б) «контроль «могутніми іншими»

13,5

68,5

18,0

в) «контроль випадку»

9,5

60,2

30,3

Операційно-функціональний:

По-третє, важливим є збільшення числа осіб, які мають низький рівень «контролю
«могутніми іншими»», а також «контролю випадку», і, відповідно, збільшення кількості освітнього
персоналу з високим рівнем «внутрішнього контролю».
2. Зв’язок структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх
організацій з організаційно-професійними чинниками
Далі проаналізуємо результати, які стосуються другого завдання дослідження – визначення
зв’язку структурних компонентів психологічного здоров’я освітнього персоналу з його організаційнопрофесійними характеристиками.
Розглянемо спочатку дані, які стосуються зв’язку структурних компонентів психологічного
здоров’я освітнього персоналу з освітньо-стажевими характеристиками (рівень та тип освіти,
загальний стаж трудової діяльності та стаж на посаді) (табл. 3).
Так, констатовано позитивний статистично значущий кореляційний зв’язок між таким
чинником, як «стаж на посаді», та когнітивно-емоційним компонентом психологічного здоров’я
(r=0,099; р<0,05). Тобто мова йде про те, що з підвищенням перебування на посаді освітнього
персоналу підвищується вираженість когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я.
Таблиця 3
Зв’язок між рівнем вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій та його освітньо-стажевими характеристиками (r)
Освітньо-стажеві характеристики
Структурні компоненти психологічного
здоров’я
Когнітивно-емоційний
Рефлексивно-особистісний
Операційно-функціональний:
а) «внутрішній контроль»
б) «контроль «могутніми іншими»
в) «контроль випадку»

Освіта

Тип освіти

Стаж трудової
діяльності

Стаж на
посаді

-0,030
-0,069

0,027
-0,020

0,059
-0,077

-0,099*
0,008

0,047
0,045
-0,079

-0,060
0,004
0,028

0,021
-0,039
-0,060

0,067
0,054
-0,047

*p0,05
Що стосується зв’язку між рівнем вираженості структурних компонентів психологічного
здоров’я персоналу освітніх організацій та його освітою (рівнем та типом), а також стажем
трудової діяльності, то тут за результатами кореляційного аналізу не встановлено наявність
статистично значущого зв’язку.
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Далі проаналізуємо зв’язок з посадово-кваліфікаційними
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання) (табл. 4).

характеристиками

(посада,

Таблиця 4
Зв’язок між рівнем вираженості структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій та його посадово-кваліфікаційними характеристиками (r)
Посадово-кваліфікаційні характеристики
Структурні компоненти психологічного
здоров’я

Посада

Кваліфікаційна
категорія

Педагогічне
звання

Когнітивно-емоційний

-0,358

-0,052

0,122*

Рефлексивно-особистісний

-0,044

-0,098*

0,169**

а) «внутрішній контроль»

-0, 040

0,049

0,009

б) «контроль «могутніми іншими»

-0,023

-0,098*

0,037

в) «контроль випадку»

-0, 051

-0,078

-0,009

Операційно-функціональний:

*p0,05; ** p0,01
Так, встановлено, що існує позитивний статистично значущий кореляційний зв’язок між таким
чинником, як «педагогічне звання» освітнього персоналу, та когнітивно-емоційним компонентом
психологічного здоров'я (r=0,122; р<0,05) (табл. 4). Окрім того, результати дисперсійного аналізу
(ANOVA) показали, що існують статистично значущі відмінності (р<0,05) щодо вираженості
когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я у освітнього персоналу з різним
педагогічним званням: рівень вираженості когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я
у методистів всіх категорій вищий, ніж у старших учителів чи старших викладачів (рис. 1). Отже, мова
йде про те, що підвищення педагогічного звання освітнього персоналу сприяє підвищенню
вираженості когнітивно-емоційного компонента психологічного здоров’я.

Рис. 1. Вплив педагогічного звання на когнітивно-емоційний компонент
психологічного здоров'я освітнього персоналу
Також виявлено позитивний статистично значущий кореляційний зв’язок між таким чинником,
як «педагогічне звання» освітнього персоналу, та рефлексивно-особистісним компонентом
психологічного здоров’я (r=0,169; р<0,01) (табл. 4). Окрім того, за результатами дисперсійного аналізу
(ANOVA) виявлено вплив педагогічного звання освітнього персоналу на вираженість особистіснорефлексивного компонента психологічного здоров’я (р<0,05): рівень вираженості цього компонента
психологічного здоров’я, як і в ситуації з когнітивно-емоційним компонентом, у методистів всіх
категорій вищий, ніж у старших учителів чи старших викладачів (рис. 2). Таким чином, отримані дані
свідчать про те, що підвищення педагогічного звання сприяє підвищенню рівня вираженості
особистісно-рефлексивного компонента психологічного здоров’я освітнього персоналу, що аналогічно
даним, які отримані стосовно когнітивно-емоційного компонента.
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Рис. 2. Вплив педагогічного звання на рефлексивно-особистісний компонент
психологічного здоров'я освітнього персоналу
Разом із тим, виявлено, що існує негативний статистично значущий кореляційний зв’язок між
таким чинником, як «кваліфікаційна категорія» освітнього персоналу, та рефлексивно-особистісним
компонентом психологічного здоров’я (r=-0,098; р<0,05), а також між чинником «кваліфікаційна
категорія» освітнього персоналу і такою складовою операційно-функціонального компонента, як
«контроль «могутніми іншими» (r=-0,098; р<0,05) (табл. 4). Це свідчить про те, що освітні працівники,
які мають вищу кваліфікаційну категорію, мають нижчі показники зазначених компонентів
психологічного здоров’я. Як бачимо, тут спостерігається протилежна закономірність, порівняно із
впливом такого чинника, як «педагогічне звання».
Однак, за результатами дисперсійного аналізу (ANOVA), відмінностей між групами освітнього
персоналу, які мають різну кваліфікаційну категорію, не виявлено.
Що стосується зв’язку між рівнем вираженості структурних компонентів психологічного
здоров’я персоналу освітніх організацій та його посадою, то тут результати кореляційного та
дисперсійного аналізу свідчать про відсутність статистично значущого зв’язку.
3. Зв’язок структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх
організацій з соціально-демографічними чинниками
Констатовано статистично значущий зв’язок між окремими соціально-демографічними
чинниками та рівнем вираженості деяких компонентів психологічного здоров'я освітнього персоналу
(табл. 5).
Таблиця 5
Зв’язок між рівнем вираженості структурних компонентівпсихологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій та його соціально-демографічними характеристиками (r)
Структурні компоненти психологічного
здоров’я
Когнітивно-емоційний
Рефлексивно-особистісний
Операційно-функціональний:
а) «внутрішній контроль»
б) «контроль «могутніми іншими»
в) «контроль випадку»

Соціально-демографічні характеристики
Вік

Стать

Сімейний стан

0,021
-0,051

0,048
-0,025

-0,020
-0,025

0,012
-0,052
-0,096*

-0,024
0,003
-0,001

0,036
-0,099*
-0,037

*p0,05
Виявлено, негативний статистично значущий зв’язок між віком і такою складової операційнофункціонального компонента психологічного здоров’я освітнього персоналу, як «контроль випадку»
(r=-0,096; р<0,05) (табл. 5). Результати дисперсійного аналізу (ANOVA) також показали, що існують
статистично значущі відмінності (р<0,05) щодо вираженості цієї складової у різних вікових груп:
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найбільший рівень за цим показником мають педагогічні працівники до 30 років, а найменший –
педагогічні працівники віком понад 50 років (р<0,01) (рис. 3).

Рис. 3. Вплив віку освітнього персоналу на показник «контроль випадку» (як складової
операційно-функціонального компонента психологічного здоров’я)
Окрім того, виявлено статистично значущий зв’язок між таким чинником, як «сімейний стан»
освітнього персоналу, і такою складовою операційно-функціонального компонента психологічного
здоров’я освітнього персоналу, як «контроль «могутніми іншими» (r=-0,099; р<0,05). Це проявляється в
тому, що працівники, які не є одруженими, мають меншу вираженість такого локус контролю, як
«контроль «могутніми іншими» (r=-0,099; р<0,05). Це також підтверджується і результатами
дисперсійного аналізу (ANOVA) (р<0,05) (рис. 4).

Рис. 4. Вплив сімейного стану на показник «контроль «могутніми іншими» (як складової
операційно-функціонального компонента психологічного здоров’я)
Отже, доходимо висновку, що компоненти психологічного здоров’я (когнітивно-емоційний,
рефлексивно-особистісний, операційно-функціональний) персоналу освітніх організацій потребують
свого підвищення, з урахуванням впливу на їх вираженість низки організаційно-професійних та
соціально-демографічних характеристик персоналу.
Висновки:
1. Виявлено недостатній рівень вираженості компонентів психологічного здоров’я освітнього
персоналу (високий рівень вираженості компонентів в середньому спостерігається в менше ніж однієї
третини опитаних).
2. Найбільш вираженим є рефлексивно-особистісний компонент психологічного здоров’я
освітнього персоналу, найменш вираженим – операційно-функціональний компонент.
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3. Встановлено позитивний та негативний статистично значущий зв’язок між окремими
компонентами психологічного здоров’я та деякими організаційно-професійними (кваліфікаційна
категорія, педагогічне звання, стаж роботи на посаді) та соціально-демографічними (вік, сімейний стан)
характеристиками персоналу.
4. Врахування встановлених закономірностей у практиці діяльності освітніх організацій може
сприяти забезпеченню психологічного здоров’я персоналу та організації.
Перспективи подальшого дослідження. Перспективи дослідження полягають у вивченні
психологічних характеристик персоналу освітніх організацій, які можуть впливати на його
психологічне здоров’я (мотивація професійної діяльності, самоефективність, толерантність до
невизначеності, особистісна толерантність, копінг-стратегії, креативний потенціал та ін.).
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Karamushka, L. M., Kredentser, O. V., Tereshchenko, K. V., Lagodzinska, V. I., Kovalchuk, O. S.,
Ivkin, V. M. An empirical study on the structural components of the psychological health of the staff of educational
organizations. The article analyzes the findings of an empirical study on the structural components (cognitive-emotional,
reflexive-personal, and operational-functional) of the psychological health of the staff of educational organizations. The
study found the components of psychological health of educational staff to be mainly at low levels. High-level
components were found only in every third respondent, with the reflexive-personal component being the most developed
component and the operational-functional component being the least developed component of the teaching staff's
psychological health. There was a positive and negative statistically significant relationships between the individual
components of psychological health and some organizational and professional (qualification category, pedagogical title,
length of service) and socio-demographic (age, marital status) characteristics of the teaching staff. The findings can be
helpful in the work of educational organizations, in particular in promoting teaching staff's psychological health.
Key words: educational organizations, staff of educational organizations, psychological health, structural
components of psychological health, cognitive-emotional component of psychological health, reflexive-personal
component of psychological health, operational-functional component of psychological health, psychological health
factors.
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