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Постановка проблеми. Питання здоров‟я та 
професійного здоров‟я є предметом дослідження бага-
тьох науковців, що призводить до наявності великої 
кількості підходів до тлумачення цього явища. Виокре-
млено проблеми збереження здоров‟я людини в сучасних 
умовах та особливості її особистісно-професійного ста-
новлення, специфіки життя та професійного розвитку 
особистості в межах онтогенетичного дослідження проб-
лем життєвої самореалізації, її професійного самовизна-
чення. Як складові життєвого розвитку досліджуються 
мотиваційно-адаптаційний зміст професійної діяльності, 
стратегія формування здорового способу життя, медико-
педагогічні та психолого-педагогічні проблеми форму-
вання здорового способу життя у фахівців. 

У той же час існуючі підходи до вивчення феномену 
професійного здоров‟я не дозволяють проаналізувати 
його структуру як цілісного та комплексно організованого 
психологічного виховання; операціоналізувати ієрархічну 
модель професійних працівників в галузі економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни, які 
відбуваються в Україні, вимагають від сучасного фахі-
вця самостійності та відповідальності – дій, що характе-
ризують ціннісне ставлення до професійної діяльності та 
власного професійного та особистісного розвитку [1, c.75]. 

Саморефлексія фахівця відображає соціокультурні 
суперечності, тенденції глобалізації та локального консер-
ватизму, суперечливі аспекти взаємодії культур [2, c.482]. 

Відбувається втрата усталених уявлень про профе-
сійну діяльність, за допомогою яких фахівець визначає 
себе та своє місце у суспільстві, тобто виникає криза 

професійного становлення на рівні самосвідомості як 
індивідуальної людини, так і всередині поколінь. Різкі 
соціальні зміни, а також розвиток системи взаємовпливу 
культурних традицій, посилення міграційних процесів 
призвели до посилення участі суб‟єкта діяльності у різних 
реальних та віртуальних професійних групах [3, c.116]. 

В цих умовах велике значення набуває цілісність та 
формування психологічної структури професійного здо-
ров‟я особистості [4]. 

Формулювання мети статті та завдань. Розробити 
теоретико-методологічний підхід до дослідження про-
цесу професійного здоров‟я фахівців, який дозволив 
вирішити завдання виділення професійно важливих яко-
стей фахівця, що впливають на його професійне здо-
ров‟я, а також прогнозувати їх трансформацію при зміні 
соціальних умов.  

Виклад основного матеріалу. Концептуальна мо-
дель охорони праці фахівців включає визначення рівня 
професійного здоров‟я кожного спеціаліста з відповідними 
висновками та рекомендаціями; розробку для керівників 
та фахівців програм профілактики синдрому хронічної 
втоми, синдрому емоційного вигорання та професійної 
деформації; консультування щодо індивідуальних прог-
рам оздоровлення, а також розробку та проведення 
корпоративних мотиваційних міні-проектів. 

Для операціоналізації запропонованої моделі на етапі 
дослідження було залучено 630 фахівців (співробітники 
банку, фінансові аналітики, економісти підприємств, 
керівники інвестиційних проектів та програм, менеджери) 
з різним професійним досвідом (середній вік – 31,5 ро-
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ків). Професійна група роботи з внутрішніми клієнтами 
(адміністратори, помічники, менеджери) складала 240 осіб: 
130 чоловіків та 110 жінок; професійний колектив, що 
працює із зовнішніми клієнтами (менеджери з продажу, 
менеджери з обслуговування клієнтів, консультанти) – 
220 осіб: 124 чоловіки та 96 жінок; а в професійній групі 
керівників (на різних рівнях – від керівника відділу до 
генерального менеджера середнього бізнесу) – було 
170 учасників – 92 чоловіки та 78 жінок. 

Визначено, що менеджери більш зосереджені на 
минулому та теперішньому, а ті, хто працює з внутріш-
німи клієнтами, – на майбутньому (р≤0,01). Ми вважа-
ємо, що це можна пояснити: у більшості випадків тим, 
що лідери мають багатий життєвий досвід, успішну 
кар‟єру, яку вони пам‟ятають з гордістю; в цьому їх по-
зиція передбачає активну участь у житті їх організації, 
прийнятті рішень; майбутнє турбує їх меншою мірою, 
аніж інших професіоналів, які можуть лише передбачити 
успішну кар‟єру в майбутньому. Що стосується висо-
кого рівня особистісно-ситуаційної протидієздатності 
фахівців, особливо тих, хто працює із зовнішніми клієн-
тами (p≤0,01), ми вважаємо логічним, що спеціалісти, 
які працюють з людьми, добре розуміють свою можливі 
реакції, дії та можуть їх передбачити. Фахівцям, що пра-
цюють із зовнішніми клієнтами, доводиться щодня кон-
тактувати з великою кількістю нових людей, завдяки 
чому їхній досвід спілкування різноманітніший. 

Виявлено, що фахівці, які працюють із внутрішніми 
клієнтами, більш схильні вирішувати складні ситуації за 
допомогою стратегічного планування та пошуку емоціо-
нальної підтримки, а ті, хто працює із зовнішніми клієн-
тами – шляхом ініціативного та рефлексивного подолан-
ня (р≤0,01). Вважаємо, що професіонали, які працюють 
із зовнішніми клієнтами, часто контактують з новими 
людьми, їм доводиться стикатися з конфліктними ситуа-
ціями, працювати в умовах постійно мінливого середо-
вища і, якщо можливо, вони прагнуть оцінити потен-
ційні ризики та потенційні проблеми; а фахівці, що 
працюють з внутрішніми замовниками, часто планують 
своє майбутнє та звертаються за допомогою до більш 
досвідчених та відповідних людей. 

Виявлено низку гендерних відмінностей: чоловіки 
мають більш високі показники на всіх трьох рівнях про-
фесійного здоров‟я, аніж жінки (p≤0,05), за винятком 
стану здоров‟я (за ступенем схильності до захворювань). 
Можна припустити, що чоловіки частіше займають керівні 
посади, ніж жінки, і мають час та ресурси для збережен-
ня здоров‟я; Чоловіки приділяють менше уваги проявам 
захворювань та різних недуг, тому у анкеті присутні ви-
сокі самооцінки щодо показників професійного здоров‟я. 

Встановлено, що чоловіки мають більш виражену 
часову орієнтацію «Майбутнє», а жінки – «Трансценде-
нтне майбутнє» (p≤0,05); жінки мають більш виражену 
схильність до емоційного занурення у події сьогодні, а у 
чоловіків – до структурування поточних подій та плану-
вання майбутніх подій (p≤0,05). На нашу думку, це від-
повідає певним фактам та гендерним стереотипам: чоло-
віки більш цілеспрямовані та здатні структурувати події, 
що відбуваються, а жінки більш схильні до релігійних 
обрядів, частіше звертаються до астрологів, гороскопів, 
шукають певні «знаки», що даються Всесвітом тощо. 

Чоловіки мають більш виражену просторову та часову 
здатність до куріння, аніж жінки (p≤0,05). Чоловіки ма-
ють більшу схильність до стратегічного планування, роз-
думів та профілактичного подолання, ніж жінки (p≤0,05). 
Можливо, це відповідає суспільній думці: чоловіки вва-
жаються кращими стратегами, які можуть заздалегідь 
оцінити всі ризики та вжити необхідних профілактичних 
заходів, а жінки вважають за краще діяти ситуаційно. 

Встановлено, що показники професійного здоров‟я 
позитивно взаємопов‟язані з тимчасовими перспекти-
вами майбутнього та суб‟єктивним сприйняттям. 

Запропоновано системний програмно-цільовий про-
ект формування та збереження професійного здоров‟я 
фахівців та представлено результати стадії формування 
досліджень. 

В рамках системного програмного проекту форму-
вання та збереження професійного здоров‟я фахівців 
було запропоновано «Модель стратегічного сприяння 
професійному здоров‟ю фахівців», яка складалася з 
5 етапів: діагностика, спроможність, планування, впро-
вадження та оцінка. 

Діагностика включала процес збору та аналізу інфо-
рмації про потреби та ресурси фахівців з метою уяв-
лення про масштаби та контекст проблеми професійного 
здоров‟я. Цю інформацію слід збирати, використовуючи 
як кількісні, так і якісні методи, і включати архівну ста-
тистику. Оцінка інформує про планування та прийняття 
рішень щодо профілактики, основи розробки моделі та 
необхідність змін у виборі програм охорони здоров‟я, 
політики щодо професійних працівників. 

Після завершення необхідні заходи щодо розробки та 
впровадження комплексного плану вирішення соціа-
льно-психологічних проблем фахівців на рівні всієї ор-
ганізації. Це стосується таких аспектів, як: корпоратив-
ний розвиток та згуртування фахівців; розвиток високої 
організаційної культури та «здорової» атмосфери в ко-
лективі; професійне та адміністративне забезпечення; 
ефективне керівництво, адекватне рівню (стадії) органі-
заційного розвитку компанії та персоналу; стандарти 
формальної та неформальної поведінки в організації; 
корпоративна лояльність та кар‟єрне зростання фахівців; 
чесна політика кар‟єри компанії, відсутність дискримі-
нації за національністю / расою, статтю, віком; чітка та 
прозора (справедлива) система штрафів та заохочень; 
ясність службових обов‟язків та легітимність влади. 

Основні завдання соціально-психологічного забезпе-
чення формування та збереження здоров‟я працівників: 
психоемоційне розвантаження; психокорекція деформа-
цій особистості, набутих внаслідок вигорання; навчання 
«здоровому подоланню» – конструктивні моделі поведі-
нки опору; розвиток управлінських навичок (розши-
рення репертуару управлінських дій та стратегій): під-
вищення комунікативної компетентності, чутливості 
(емпатії) та комунікативних навичок; розвиток навичок 
релаксації, саморегуляції та самоконтролю; формування 
позитивних та активних життєвих установок; розвиток 
творчого потенціалу; активізація мотивації самоактуалі-
зації та особистісного зростання; планування особистої 
та професійної кар‟єри; Індивідуальне консультування 
щодо здорового способу життя; створення адаптивного 
професійного середовища. 



  
25  

 
  

 
 
 

Scientific Journal Virtus, November # 48, 2020

В рамках проекту пропонується модель формування 
соціально-психологічних основ формування та збере-
ження здоров‟я працівників. 

Виокремлено основні напрями процесу соціально-
психологічного забезпечення професійного здоров‟я фахів-
ців: підвищення компетентності у галузі охорони здоров‟я, 
зміцнення резервного потенціалу фахівців та розвиток 
навичок здорової поведінки; запобігання дисфункції або 
зменшення джерел професійного стресу. На практиці 
впровадження цих напрямків передбачало використання 
наступних видів соціально-психологічної підтримки для 
забезпечення ефективної професійної діяльності фахівців: 

1. Психологічна освіта – допомога в оволодінні пси-
хологічними знаннями, необхідними для самовдоскона-
лення, вдосконалення психологічної компетентності в 
галузі охорони здоров‟я (лекції, спеціальна література, 
відео- та аудіоматеріали тощо). 

2. Психологічна діагностика – вивчення індивідуаль-
них психологічних особливостей фахівців, що сприяє 
індивідуалізації професійної діяльності, підвищенню її 
ефективності, а також самопізнанню. 

3. Психологічна профілактика – запобігання виник-
ненню та розвитку деструктивних психічних станів у 
професійній діяльності фахівців («вигорання», внутрі-
шні конфлікти тощо). 

4. Психологічне консультування – аналіз конкретних 
ситуацій, що виникають у процесі професійної діяльно-
сті, та допомога у виборі найбільш підходящого рішення. 

5. Психологічний тренінг – спеціально розроблений 
комплекс психотехнік, вправ та ігор, що допомагають у 
розвитку необхідних якостей та навичок, що дозволяє не 
лише здобувати нові знання, а й розвивати навички та 
звички здорового способу життя. 

6. Психологічна корекція – допомога у виправленні 
чи корекції існуючих негативних психічних станів чи 
рис особистості, що спотворюють професійне здоров‟я 
фахівців. 

Показано, що профілактичні заходи, спрямовані на 
формування та збереження професійних працівників 
економічної сфери, слід проводити на трьох рівнях: 
спеціаліста, виробничої групи та організації в цілому, 
оскільки дія профілактичних програм повинна бути 
спрямована не тільки на окремого фахівця, але і на 
групи, а також організацію в цілому з метою надання 
соціальної підтримки в процесі зміни відносин та стилю 
життя. 

Системний програмний цільовий проект включав 
комплексні програми оздоровлення, які містили поєднання 
провідних аспектів формування професійного здоров‟я 
майбутніх фахівців. Зокрема, для студентів професійно-
технічної підготовки було розроблено навчальний прак-
тикум з оптимізації способу життя «Самоуправління 
здоров‟ям». Претенденти вищої економічної освіти 
стали учасниками семінарів на основі формули здоро-
вого самозбереження. Кожна сесія складалася з трьох 
модулів: 1) діагностика основних компонентів профес-
ійного здоров‟я, методів контролю та саморегуляції; 
2) стрес; підтримка організму та психіки, подолання 
синдрому хронічної втоми та емоційного вигорання; 
3) практичне самоуправління. 

В Дніпропетровському національному університеті 
залізничного транспорту з травня 2019 року студентам 
магістратури пропонували факультативні заняття 
«Бізнес і здоров‟я» (спеціальності з фінансів та кредиту, 
банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту). 
Для проведення занять було обрано тренерський фор-
мат, який ґрунтувався на ідеї, що випускники вищої 
освіти вже мають ключові знання та навички, необхідні 
для підтримки статусу здоров‟я. 

Зміст факультативу викликав інтерес та практичну 
цінність, а з вересня 2020 року було запроваджено 
вибіркову дисципліну «Професійна психологія», метою 
якої було навчання випускників бути не лише спожива-
чами та покупцями здоров‟я, а їх творцем, через свідомі 
дії формування соціального та економічного мотиву 
збереження та зміцнення свого здоров‟я. Ще одним важ-
ливим моментом є вибір системного підходу до здоро-
в‟я, який дозволяє людям контролювати не стільки при-
ховані симптоми захворювання, як вміти оцінювати 
запаси здоров‟я та вміти адаптуватися до існуючих 
навантажень та умов. На тренінгах студенти вищої 
школи, використовуючи ексклюзивну інформацію про 
професійне здоров‟я, новітні оригінальні діагностичні, 
коригуючі та оздоровчі технології, навчились само-
стійно розробляти комплексні програми оздоровлення з 
урахуванням особистого здоров‟я, цільових профілак-
тичних комплексів опорно-рухової системи, зору, пси-
хоемоційних станів. 

Ідеологія запропонованих здоров‟язберігаючих про-
грам сприяла активному та зацікавленому в оволодінні 
методами підтримки працездатності та статусу ресурсів 
на робочому місці, вживанні оздоровчого масажу та 
самомасажу, автотренінгу. Модуль самоконтролю за 
об‟єктивними та суб‟єктивними показниками здоров‟я 
забезпечив ефективний алгоритм засвоєння та подаль-
шого використання позитивного здорового мислення – 
позитивних здорових емоцій – позитивних здорових 
поведінок – позитивних здорових навичок. 

Аналіз результатів діагностики рівня суб‟єктивного 
контролю (за Дж. Роттером) показав, що співвідношення 
інтроверсії та екстраверсії у респондентів наближається 
до збалансованого. Це один із показників адекватного 
ставлення до проблеми формування професійного здо-
ров‟я та відповідальності за його збереження. Що стосу-
ється особистих якостей, таких як невротизм та психоз, 
то вони зменшилися відповідно на 42% та 55%. Впев-
неність у собі зросла в 1,5–2 рази, а в окремих випадках і 
в 3 рази. Респонденти відзначили підвищення мотивації 
до формування професійного здоров‟я, готовність акти-
візувати набуті навички управління своїм психоемоцій-
ним та фізичним станом, професійного самозбереження. 
Впровадження медичних практик управління охороною 
здоров‟я дає позитивну динаміку результатів. Майбутні 
експерти в економічній сфері стають більш енергійними 
та сповненими ентузіазму, їм стає легше впоратися зі 
стресом та внутрішньою напругою. Моральний клімат у 
колективі покращується, стосунки в ньому; кількість 
професій значно скорочується. 

Зауважимо, що аналіз діагностичного тестування 
персоналу та моніторинг їх діяльності протягом робо-
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чого дня дозволив зробити висновок, що понад 80% 
фахівців економічної сфери організовували робочий 
процес з позицій медико-економічного підходу. На ос-
нові аналізу даних медичного обстеження та психо-
фізіологічного обстеження фахівців економічної сфери 
виявилася позитивна динаміка зменшення захворювань, 
підвищення продуктивності діяльності; вартість медич-
ної допомоги значно знизилася. 

Це стає особливо суттєвою тенденцією в сучасних 
умовах розвитку економіки України, що вимагає ефек-
тивного впровадження новітніх освітніх та рекреаційних 
технологій, успіх яких, у свою чергу, багато в чому 
визначається готовністю учасників ділового простору 
діяти в умовах безперервного інноваційного режиму, 
залучення до гнучкої та швидкої реакції на мінливі по-
треби сучасного суспільства. 

Слід зазначити, що управління здоров‟ям на робо-
чому місці є більш ефективним, ніж традиційні заходи, 
такі як відвідування фітнес-центрів, басейнів або розши-
реного медичного страхування. Особливість організацій-
них програм охорони здоров‟я полягає в тому, що всі 
здобуті знання та вміння фахівці можуть використо-
вувати самостійно і не потребують значних додаткових 
витрат. 

Загалом, реалізація системного програмно-цільового 
проекту формування та збереження професійних пра-
цівників дозволила: підвищити лояльність фахівців до 
організацій; зробити більш ефективним корпоративне 
управління; покращити імідж компанії; формувати моти-
вацію до здоров‟я та здорового способу життя; виявити 
прихований потенціал кожного фахівця; підвищення 
продуктивності праці; поліпшити психоемоційний клімат 
колективу; оптимізувати рівень самоактуалізації праців-
ників; сформувати групу однодумців, орієнтовану на 
взаєморозуміння та взаємодію, що суттєво впливає на 
якість життя та професійне здоров‟я фахівців. 

Запропоновано концептуальну модель формування та 
збереження професійного здоров‟я фахівців, в якій пред-
ставлені основні положення теоретико-методологічного, 
методичного та прикладного характеру, які розкрива-
ють: методологічні засади, структурно-функціональну 
модель, етапи (з визначенням для кожного етапу своїх 
цілей, змісту, методичного забезпечення); програми за-
безпечення процесів формування та збереження профе-
сійних фахівців економічної сфери на різних етапах їх 
професіоналізації. 

Побудова концептуальної моделі формування та збе-
реження професійних працівників передбачала досяг-
нення взаємопов‟язаних цілей, що полягало у підвищенні 
їх професійної компетентності у сфері професійного 
здоров‟я, розвитку навичок здорової поведінки; підви-
щення стресостійкості, в тому числі шляхом навчання 
професійно орієнтованих тренінгів та програм оздоров-
лення. Концептуальна модель формування та збереження 
професійних медичних працівників передбачала: на 
початковому етапі розвитку професійної свідомості – 
набуття оптимального набору знань, умінь, навичок, що 
сприяють формуванню та підтримці професіоналів 
здоров‟я як професійного експерта з його якості; 
підтримка високої мотивації до роботи за обраною 

спеціальністю; формування здатності до раціонального 
витрачання сил на навчальну діяльність і, згодом, 
раціонального витрачання сил у процесі майбутньої 
професійної діяльності; на другому етапі – формування 
професійної свідомості у фахівця зі стажем до 10 років – 
високий рівень міжособистісних комунікативних відно-
син з керівництвом та колегами в колективі, соціально-
психологічна сумісність, успішність діяльності (своєчас-
ність та професійні дії без помилок, здатність не ство-
рювати передумов для себе та інших для перешкод у 
професійній діяльності; здійснення професійної діяль-
ності без загрози здоров‟ю); на третьому етапі – 
формування та вдосконалення професійної свідомості у 
спеціалістів зі стажем роботи 10–20 років – забезпечення 
надійності професійної діяльності (безаварійне виконання 
професійних обов‟язків протягом необхідного часу та за 
заданого часу умов діяльності); забезпечення безпеки 
праці (виключення нещасних випадків та професійних 
захворювань); на четвертому етапі – вдосконалення 
професійної свідомості серед фахівців зі стажем понад 
20 років – підвищення стресостійкості до негативних 
факторів професійного середовища; продовження про-
фесійного довголіття. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у даному напрямку. 

Виявлено соціально-психологічну специфіку дослід-
жень професійних працівників, яка полягала у визна-
ченні соціально-психологічних факторів їх професійного 
здоров‟я, таких як: визначення місця професійного 
здоров‟я у системі цінностей фахівців; вивчення струк-
тури стресових факторів у їх професійній діяльності; 
виявлення взаємозв‟язку індивідуальних психологічних 
особливостей та специфіки професійних працівників 

У перспективі дослідження ми бачимо визначення 
характеристик професійних працівників різних сфер дія-
льності, а також вивчення процесу становлення професі-
йного здоров‟я на різних вікових етапах життєдіяльності 
особистості (зрілості, пізньої зрілості, в похилий вік).  
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PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL HEALTH OF PROFESSIONALS 
The article develops a theoretical and methodological approach to the study of the occupational health of professionals, 

which allowed to identify professionally important qualities of the specialist that affect his occupational health, as well as to 
predict their transformation with changing social conditions. The peculiarities of the dynamics of the process of professional 
health of specialists are revealed, the types are determined value attitude to professional activity and features of their 
manifestations in specialists with different experience of such activity. 

It is shown that the dynamics of professional development of specialists is associated with the intensification of changes in 
the internal and external environment of the subject of activity. 

A conceptual model of formation and preservation of professional health of specialists is proposed, which is implemented 
as a theoretical and methodological strategy of a systematic and holistic process. 

Key words: health, occupational health, training profile, prevention, formation and preservation of occupational health, 
specialists.  


