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Дисертаційна робота Брецко І.І. є вдалою спробою різнобічного 

вивчення малодослідженого у вітчизняній психологічній науці феномена -

психоемоційне вигорання підлітків, які зазнають негативного впливу режиму 

сімейної депривації. Непересічність тематики дослідження зумовлена 

насамперед тим, що дисертантці вдалося систематизувати наявні у науковій 

літературі різноманітні підходи до проблеми психоемоційного вигорання 

особистості загалом, зокрема на підлітковому етапі онтогенезу і встановити 

складний характер взаємозв'язків між афективним виснаженням і сімейною 

депривацією. 

Дослідницею багатопланово й цілісно проаналізовано широкий масив 

наукової та навчально-методичної літератури з теми, й на підставі цього 

розроблені концептуальні підходи щодо проблеми психоемоційного 

вигорання, зокрема в ракурсі депривації сімейного спілкування. Отож 

актуальність дисертаційного дослідження не викликає жодного сумніву, адже 

йдеться про цікаве і багатовекторне окреслення і вивчення фундаментальної 

проблематики - психоемоційне виснаження й вигорання дітей підліткового 

віку через режим різнотипної сімейної депривації. 

На рівні наукової констатації з'ясовано, що психоемоційне вигорання є 

розгалуженим симптомокомплексом, який охоплює всі структурні рівні 

особистості, а депривація сімейного спілкування є своєрідною афективною 

втечею (самовтечею) підлітка від гнітючих умов режиму різновидових 

обмежень. Загалом, у теоретичному розділі Брецко І.І. узагальнено, що 

депривація  сімейного  спілкування,  брак родинної турботи,  розладнання 



перцептивно-комунікативного мікроклімату призводять до численних 

дисфункцій та зростання девіантних, делінквентних і адиктивних форм 

поведінки дітей, які переживають з приводу цього психоемоційне 

виснаження й вигорання. 

У другому розділі структурно-функціональні лінії дисертації побудовані 

за принципами надійності і достовірності, а також відзначаються цікавими 

науковими результатами, надаючи окремим теоретичним викладкам 

самостійної наукової новизни та безпосередньої практичної значущості. 

Науковий синтетизм дисертаційної роботи дозволив дослідниці цілісно й 

інноваційно розкрити головні функціонально-семантичні лінії, окреслити 

базові теоретичні постулати і значною мірою підтвердити їх результатами 

цікавого та нестандартного емпіричного дослідження. Тому якраз й імпонує 

емпірична частина дослідження, перебіг якого насичений сучасними 

психодіагностичними методами, що дало підстави отримати достовірну й 

валідну інформацію про особливості психоемоційного вигорання дітей на 

підлітковому етапі онтогенезу, а також виокремити основні психометричні 

параметри цього складного явища. 

Здійснена дисертанткою якісна інтерпретація отриманих результатів 

дозволила вибудувати плідні інноваційні підходи як презентації 

психологічних особливостей психомоційного вигорання депривованих 

підлітків, так і намітити реальні психолого-педагогічні шляхи для 

профілактики й корекції цього амортизаційного психостану. 

Дослідницею здійснено цікавий і науково достовірний факторний аналіз, 

а результати виконання експериментальних завдань методик депривованими 

підлітками зі школи-інтернату (перший фактор «пригнічено захисна агресія», 

другий фактор «комунікативно безпорадна невротизація», третій фактор 

«альтруїстично недовірлива тривожність» четвертий фактор «емоційно 

самооцінна тривожність») концентрували в собі найістотніші показники, які 

репрезентували сутнісне насичення психоемоційного вигорання в 

депривованих підлітків.  Унаслідок проведення порівняльного  аналізу за 



критерієм «депривовані підлітки - підлітки з нуклеарних сімей» вдало 

відзначено, що переважна більшість обстежених депривованих підлітків 

характеризуються високим рівнем психоемоційного вигорання порівняно із 

загальнопопуляційними нормами і показниками, структура якого 

презентована симптомами переживання психотравмуючих обставин сімейної 

недоглянутості, знехтуваності й занедбаності. Типовими симптомами 

виявилися неадекватне емоційне вибіркове реагування, емоційно-моральна 

дезорієнтація, імпульсивні тривожні поведінкові реакції, високий рівень 

почуття самотності й непотрібності, а також розширення сфери економії 

емоцій та редукція життєвих обов'язків і перспектив. 

Окремо слід відзначити розроблену авторкою «Схему аналізу поведінки 

депривованого підлітка, схильного до психоемоційного вигорання», яка 

багатогранно охоплює аналізоване явище. 

Задіяння авторської програми профілактично-корекційної роботи з 

депривованими підлітками для подолання наслідків їхнього емоційного 

вигорання призвело до помітних позитивних результатів, зокрема відбулося 

навчання методам самодіагностики, психоемоційної саморегуляції, розвитку 

самоспостереження, самоаналізу, рефлексії, формуванню ціннісного 

ставлення до себе, до власного здоров'я і широкого природного і соціального 

довкілля. 

Тренінгові впливи, спрямовані на попередження й нейтралізацію 

синдрому психоемоційного вигорання, призвели до істотних зрушень у бік 

зменшення його негативної дії, зокрема в депривованих дітей завдяки 

тренінгу вдалося понизити рівень інстенсивності і сили синдрому 

психоемоційного вигорання. Динаміка психоемоційного вигорання дітей, які 

виховуються в умовах сімейної депривації, була стабілізована на основних 

векторах свого прояву, а найтиповішою ознакою афективної стабілізації 

стало зниження базальної різновидової тривожності, насамперед 

міжособистісної та самооцінної. 

За загального позитивного враження від дисертаційного дослідження 



Брецко І.І. важаємо за потрібне зробити деякі зауваження і пропозиції: 

1. У теоретичних положеннях дослідження дисертантка зазначає, 

що типовою реакцією на блокування основних життєвих потреб в 

депривованих підлітків виступає агресія або аутоагресія. Тому, на нашу 

думку, варто було б на емпіричному рівні продіагностувати показники 

агресивності у депривованих підлітків. 

2. У своєму дослідженні дисертантка відзначає, що люди із 

синдромом вигоранння зазвичай мають поєднання психопатологічних, 

психосоматичних, власне соматичних симптомів і ознак соціальної 

дисфункції. Це дає можливість стверджувати, що даний синдром 

проявляється і на психофізіологічному рівні. Вважаємо, що підтвердження 

цього факту на емпіричному рівні представлені авторкою не прямо, а 

опосередковано. 

3. Можна піддати сумніву та дискусійному обговоренню 

запровадження у роботу з депривованими підлітками, які перебувають у 

стані психоемоційного вигорання, виділену авторкою досить результативну 

стратегію як метод інтенсиву. 

4. Пропонуємо дисертантці (у варіанті побажання для подальших 

досліджень) розширити мережу освітніх закладів, де культивується режим 

сімейної депривації, наприклад, проаналізувати специфіку психоемоційного 

вигорання у вихованців спеціалізованої школи-інтернату й у вихованців 

військових ліцеїв, які по-різному зазнають деприваційних впливів через 

обмеження або й відсутність сімейної комунікації. Такий підхід істотно б 

розширив палітру наукових уявлень про особливості психоемоційного 

вигорання депривованих дітей. 

Слід відзначити, що висловлені зауваження загалом не впливають на 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Брецко І.І., якій характерні наукова 

виваженість і достовірність, теоретико-емпірична узгодженість та 

інноваційність. Загалом текст дисертації вдало структурований і логічно 



 



 


