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У монографії висвітлено теоретико-методологічні 
проблеми професійного вигоряння і внутрішньоособис-
тісних конфліктів у працівників освіти. Розроблено 
концептуальну модель дослідження, з’ясовано психо-
логічні особливості проявів і чинників професійного 
вигоряння та внутрішньоособистісних конфліктів, а також 
охарактеризовано умови й особливості професійної 
діяльності працівників освіти. За результатами кореля-
ційного і факторного аналізу встановлено інформативність 
показників щодо психодіагностики професійного вигоряння 

та внутрішньоособистісних конфліктів. Апробовано авторську корекційну програму 
подолання професійного вигоряння та розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів у 
працівників освіти.  

Для практичних психологів, науково-педагогічних працівників ВНЗ та працівників 
освіти, аспірантів, докторантів, а також для широкого кола читачів і фахівців, які 
цікавляться проблемами профілактики, перебігу та корекції професійного вигоряння 
працівників у системі «людина-людина». 
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