
 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

Бібліотека Івано-Франківського національного медичного 

університету 

 

 

 

 

 

 

Синдром вигорання 

(Рекомендаційний список літератури) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ 

2022 

 



 

2 

 

1. Pobigun N. G.   

Psychological peculiarities of professional burnout of teachers of high medical 

educational institutions [Текст] /N. G. Pobigun, U. P. Shalamai //Архів клінічної 

медицини. – 2019. – №2. – С.35-39. 

 

2. Бабінцева А. Г.   

Синдром професійного вигорання у медичного персоналу неонатальних 

відділень: міф чи сумна реальність? [Текст] /А. Г. Бабінцева, Ю. Д. Годованець 

//Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2020. – т.X, №3. – С.5-14. 

 

3. Баратинська А. В.   

Вплив "Темних" рис особистості на виникнення професійного вигорання у 

працівників поліції [Текст] /А. В. Баратинська //Медицинская психология. – 

2017. – т.12, №4. – С.45-48. 

 

4. Вежновець Т. А.   

Особливості розвитку синдрому емоційного вигорання у медичних працівників з 

різними типами трудової мотивації [Текст] /Т. А. Вежновець, В. Д. Парій 

//Медичні перспективи. – 2016. – т.ХХІ, №2. – С.127-132. 

 

5. Геник С. М.   

Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю [Текст] /С. М. Геник 

//Галицький лікарський вісник. – 2014. – т.21, №1. – С.94-95. 

 

6. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних 

дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення [Текст] /С. М. Геряк, Н. 

І. Багній, І. В. Корда [та ін.] //Медична освіта. – 2017. – №1. – С.14-18. 

 

7. Дедишина Л.   

Синдром "професійного вигорання": у сфері ризику - аптекарі [Текст] /Л. 

Дедишина //Фармацевт Практик. – 2020. – №2. – С.36-38. 

 

8. Драга Т. М.   

Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників [Текст] /Т. 

М. Драга, О. П. Мялюк, І. Я. Криницька //Медсестринство. – 2017. – №3. – 

С.48-51. 

 

 

 

 



 

3 

 

9. Драга Т. М.   

Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних сестер терапевтичних 

та хірургічних відділень [Текст] /Т. М. Драга, Т. Б. Ханас, І. Я. Криницька 

//Медсестринство. – 2018. – №2. – С.40-41. 

 

 

10. Золотарьова Ж. М.   

Обгрунтування заходів профілактики синдрому емоційного вигорання серед 

студентів-медиків [Текст] /Ж. М. Золотарьова //Медична освіта. – 2018. – №3. – 

С.95-98. 

 

11. Кавецька Н. А.   

Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти 

[Текст] /Н. А. Кавецька, С. М. Андрейчин, Н. З. Ярема //Медична освіта. – 2020. 

– №4. – С.27-31. 

 

12. Поширеність синдрому вигорання (Burn out syndrome) серед медсестер у 

лікарнях Південної Чехії (South bohemia region) [Текст] /М. Кастнерова, Л. С. 

Бабінець, І. О. Боровик, А. І. Бабінець //Здобутки клінічної і експериментальної 

медицини. – 2017. – №3. – С.82-87. 

 

13. Кастнерова М.   

Синдром вигорання (Burn out syndrome) [Текст] /М. Кастнерова, Л. Бабінець 

//Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2017. – №4. – С.52-59. 

 

14. Синдром вигорання - важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід 

Південної Чехії) [Текст] /М. Кастнерова, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик [та ін.] 

//Медична освіта. – 2018. – №1. – С.75-78. 

 

15. Кирильчук О.   

Професійне вигорання: усвідомлюємо причини та шукаємо вихід [Текст] /Олеся 

Кирильчук //Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – №10. – С.74-81. 

 

16. Коваль І.   

Синдром емоційного вигорання в лікарів онкологічного профілю та шляхи його 

подолання [Текст] /І. Коваль //Нейро News. Психоневрология и 

нейропсихиатрия. – 2018. – №1. – С.35-37. 

 

 

 



 

4 

 

17. Коса Т. В.   

Синдром емоційного вигорання серед медичних працівників [Текст] /Т. В. Коса 

//Медсестринство. – 2019. – №3. – С.39-41. 

 

18. Формування синдрому професійного вигорання у викладачів медичних закладів 

вищиої освіти [Текст] /Я. А. Кульбашна, В. О. Маланчук, Я. П. Нагірний, Н. М. 

Литовченко //Медична освіта. – 2019. – №1. – С.82-87. 

 

19. Лембрик І. С.   

Синдром емоційного вигорання при викладанні дисципліни "Педіатрія" 

студентам старших курсів факультету підготовки іноземних громадян: 

розпізнавання симптомів та шляхи усунення [Текст] /І. С. Лембрик //Здоровье 

ребенка. – 2016. – №7. – С.130-134. 

 

20. Ляшок О. М.   

Психологічна безпека медичного працівника. Синдром професійного вигорання 

[Текст] /О. М. Ляшок //Медсестринство. – 2016. – №3. – С.23-25. 

 

21. Мазепа Ю. С.   

Діагностика синдрому професійного вигорання лікарів багатопрофільного 

закладу охорони здоров'я [Текст] /Ю. С. Мазепа, В. А. Піщиков, О. О. Сидоренко 

//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – №4. – С.67-69. 

 

22. Марута Н. О.   

Особливості емоційного вигорання в працівників сфери охорони неврологічного 

й психічного здоров'я [Текст] /Н. О. Марута, О. С. Чабан, Г. Ю. Каленська 

//Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – №7. – С.40-48. 

 

23. Матейко Г. Б.   

Синдром вигорання у практиці лікаря-дитячого інфекціоніста [Текст] /Г. Б. 

Матейко, Л. В. Антонюк //Галицький лікарський вісник. – 2017. – т.24, №2. – 

С.67-69. 

 

24. Мироненко В.   

Синдром вигоряння: чума XXI століття [Текст] /В.Мироненко //Практика 

управління медичним закладом. – 2019.– №7 + спецвип. 1. – С.32-39. 

 

 

 

 



 

5 

 

25. Олійник О. В.   

Синдром вигорання у студентів двох вищих навчальних закладів України та 

Польщі [Текст] /О. В. Олійник //Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – 

С.117-119. 

 

26. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і 

попередженню [Текст] /Л. А. Стаднюк, О. В. Давидович, В. Ю. Приходько [та 

ін.] //Вісник наукових досліджень. – 2017. – №1. – С.145-149. 

 

27. Федоренко О. Є.   

Оцінка якості життя у пацієнтів з дерматологічною патологією, лікарів та 

студентів-медиків в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19 

[Текст] /О. Є. Федоренко, К. В. Коляденко //Український журнал дерматології 

венерології косметології. – 2020. – №3. – С.21-28. 

 

28. Штинь М. А.   

Формування синдрому професійного вигорання у співробітників відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії [Текст] /М. А. Штинь, І. М. Маланчин 

//Медсестринство. – 2019. – №4. – С.32-34. 

 

29. Штинь М.-В.А.   

Синдром професійного вигорання у співробітників відділення інтервенційної 

кардіології [Текст] /М.-В.А. Штинь, І. М. Маланчин //Медсестринство. – 2020. – 

№1. – С.44-46. 

 

30. Юдін М. А.   

Специфіка професійної діяльності та прояви емоційного вигорання у 

лікарів-косметологів [Текст] /М. А. Юдін //Медицинская психология. – 2016. – 

т.11, №2. – С.73-78. 

 

31. Юр'єва Л. М.   

Післядипломна підготовка з фаху "психіатрія " у профілактиці синдрому 

емоційного вигоряння серед лікарів-психіатрів [Текст] /Л. М. Юр'єва, С. Г. 

Носов, А. Є. Ніколенко //Медична освіта. – 2018. – №3. – С.82-84. 

 

32. Юрченко І.   

Професійне вигорання працівників за сучасних умов [Текст] /І. Юрченко, І. 

Савченко, О. Буряк //Медсестринство. – 2020. – №4. – С.11-15. 


