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Володимир Станчишин: Коли ви хочете «рятувати світ», то пам’ятайте, що ви насправді можете змінити лише одну людину – себе 

Розмовляла Світлана Гриців 

 

Про етапи емоційного вигорання, його причини і симптоми, як з ним справлятися – про це та інше розповість когнітивно-поведінковий 

психотерапевт, керівник Центру психічного здоров’я шпиталю імені Андрея Шептицького Володимир Станчишин. 

 

 

Доброго дня, Володимире. Розкажіть про свій професійний та клієнтський досвід. 

Я працюю з усіма дорослими, які потребують психотерапії. Оскільки наш центр створювався для військових, то моїми клієнтами є учасники  

бойових дій та члени їхніх сімей. Вже близько 5-ти років я працюю з батьками, які виховують дітей з особливими потребами. Також моїми клієнтами 

є прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Разом з Центром соціальних служб ми проводимо групові супервізії 

батьків, а також при необхідності відбуваються консультаційні зустрічі з батьками, це не терапії, а радше бесіди про те, що відбувається. В окремих 

випадках я можу спілкуватися з підлітками. 

Що ви можете сказати про емоційне вигорання з професійної точки зору? 

Нещодавно ми мали дводенний з`їзд батьків, які виховують дітей з особливими потребами, і говорили з ними про вигорання. Одним словом – 

це виснаження. Виснаження тіла, психіки та навіть духу. Емоційне вигорання – це коли наш організм та наша психіка виснажуються від 

надмірних вкладень у щось. І коли цього стає забагато, а відновлення не відбувається, то тіло починає напружуватися. Важливо сказати, як все 

відбувається. Кожен з нас у своєму житті переживає стреси, наше інтерв’ю – це також стрес і для вас, і для мене. Але різниця в тому, що стрес 

може мати 100 балів, а може – 30. Стрес – це будь-яка подія, на яку наше тіло якось реагує, і, насправді, воно вміє реагувати на стрес та долати 

його, але для цього йому потрібна енергія. А коли стресових ситуацій є дуже багато, і тіло не встигає відновлюватися, воно напружується. І, 

власне, перенапруга може призвести до болю, він може бути в ногах, руках, м’язах. Такий біль є однією із перших ознак втоми, тіло не встигає 

відпочити. Наше тіло – це перший сигнал до емоційного вигорання. Спершу втомлюється чи вигорає тіло, а тоді вже психіка. Коли 

людина використала своє тіло, а взамін нічого не дала, тоді психіка каже «стоп». Проблеми в тому, що батьки хочуть дуже багато вкласти у дітей, 

вони приймають роль «рятівників» і хочуть «рятувати світ». Таке відбувається і з прийомними, і з рідними дітьми. І в той час, коли батьки багато 

вкладають, вони вже не думають про себе, думають лише про те, що треба, треба, треба... А це вже є першою сходинкою до емоційного 

вигорання. І якщо на цю сходинку стати, то обов’язково буде наступний крок на наступну сходинку, на якій буде все дуже просто – втома. Звичайна 

втома, яка відбуватиметься спершу на рівні тіла. Далі починається психічна втома, батьки не мають сили здорово реагувати на відповідні 

події. Вони не можуть віддавати тепло, любов, натхнення. А якщо говорити про прийомні сім’ї чи ДБСТ, де батьки багато вкладали, але на початку 

вони не отримують багато любові, бо вони взяли зранених дітей. Діти поглинають любов батьків, але нічого натомість не дають на початку. То в 

цьому випадку результат буде трішки пізніше. Наступною з’являється когнітивна втома. Батькам стає важко вирішувати проблеми, а вони 

накопичуються і накопичуються, а тоді – глухий кут. Починають з’являтися думки, що «я погана мама» чи «я поганий тато», «я невдаха». Такий 

процес характерний для тих батьків, які мають ідею «рятувати світ», хочуть багато вкладати і не дбати про себе. Батьки, які дотримуються 

балансу: «я тобі дам стільки-то, а далі – хочу відпочити», такої проблеми не мають. Всі ці негативні наслідки починають розкручувати низьку 
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самооцінку, втому, безпорадність. Тоді починається наступний етап – уникання. Батьки уникають нових викликів, вирішення проблем, 

спілкування, навіть допомоги. Тоді вони закриваються в собі, що можна навіть назвати депресивним станом. Деколи до мене приходять клієнти і 

кажуть, що в них депресія, але насправді корінь їхньої «депресії» криється в емоційному вигоранні. А найскладнішим етапом є відраза. Відраза 

може бути до батьківства, до соціальних служб, до прийомних дітей, до служіння, до самого себе. Тоді з’являється роздратованість, яка починає 

все руйнувати. Прийомні діти, яких раніше поранили близькі люди, дуже це відчувають, в них можуть з’явитися думки - «мене знову не люблять» - і 

знову розчарування. Якщо батьки встигли вибудувати зв'язок любові (бо це ще залежить від того, скільки часу пройшло) тоді діти можуть навіть 

стати підтримкою, вони почнуть віддавати любов. А якщо ні, то лише взаємне розчарування.  

Мабуть, всі ці прояви не будуть безслідними для здоров’я людини? 

Так, звичайно. Кожен має свої ахіллесові п’яти: в когось це шкіра, в когось – шлунок, в когось – залози чи щось інше. Якщо виснажується тіло, 

виснажується імунна система. А імунна система покликана захищати організм від хворіб, а коли вона слабне, це позначається на вразливих 

місцях. Але починається все дуже просто: слабне тіло, слабне імунна система – і всі віруси тут як тут. Тому частіше людина хворіє тоді, коли 

втомлена. Побутує така ідея, що всі вірусні захворювання – це бажання тіла перепочити. Також в період емоційного виснаження можуть з’являтися 

панічні атаки, тривожні розлади, а тривога має свої симптоми: пришвидшене серцебиття, утруднене дихання, печії по тілу, незрозумілі болі. При 

емоційному вигоранні, якщо людина має схильність до тривоги і є виснаженою, можуть з’явитися депресивні симптоми: втрата апетиту, втрата сну 

або, навпаки, – надмірний апетит, надмірна сонливість, погіршення концентрації уваги, людина перестає радіти та отримувати задоволення від 

того, від чого раніше отримувала. Всі ці симптоми можуть бути і ознаками депресії чи тривоги, але якщо ми знаємо, що людина дуже довго 

«рятувала світ», то це явні ознаки емоційного вигорання. Тіло дуже швидко покаже проблему. Якщо у людини є проблеми зі шкірою, то можуть 

з’явитися дерматити. Якщо є проблеми з кишечником, якого, до речі, називають «цвинтарем емоцій», то ті емоції, які не були вивільнені, стануть 

результатом негативних симптомів у цьому органі. Буде цікаво дізнатися, що є нерв, який безпосередньо з’єднує кишечник з мозком. Таким чином, 

сигнали постійно циркулюють між цими двома життєво важливими органами в обох напрямках. Хоч все буде залежати також від віку, оскільки в 25 

років організм справляється з проблемами набагато швидше, ніж в 45 чи 55. Але слід запам’ятати, що людина швидше вигорає, якщо нічого не 

отримує взамін. 

Якщо конкретно про причини емоційного вигорання, то якими є основні причини з вашого досвіду? 

1. Бажання «рятувати світ»; 

2. Поганий розподіл часу та надмірне навантаження; 

3. Емоційна скутість, тобто невміння висловити свої емоції. В процесі будь-якої роботи, в тому числі батьківства, будуть і позитивні, і негативні 

емоції. Якщо не вивільняти емоції назовні, то це також може призвести до емоційного вигорання; 

4. Низька самооцінка. Адже через низьку самооцінку в людини може з’явитися бажання «рятувати світ». 

Якщо відновлення не відбувається, то Ви працюєте з кожним випадком індивідуально? 

Так, звичайно. Тоді вже потрібно буде проаналізувати, чому він чи вона «рятує світ», які стосунку є чи були з батьками, стосунки із собою, які 

моделі поведінки використовувались, чи людина лише в цьому випадку «рятує світ» чи завжди і всюди; чи лише тут суперперфекціоніст чи всюди; 

чи лише тут надмірно вимогливий до себе чи всюди. 
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Переважно (з мого досвіду) людина, яка надмірно вимоглива в одному, буде такою в будь-чому. Також є питання: «Для чого це все було 

потрібно?». Наприклад, якщо для людини є необхідністю всіх слухати і всім підкорятися, то на це теж є якась причина. Дуже люблю цю фразу: 

«кожне сьогодні мало своє вчора», адже якщо людина сьогодні поводить себе саме так, значить, вчора для цього були якісь передумови. 

На вашу думку, чи має значення місце проживання сім’ї (чи то велике місто, чи село) у виникненні ризиків емоційного вигорання 

батьків? Чи різняться причини Е.В. у таких сімей? 

Думаю, що це є рівень комфорту кожної окремої сім’ї. Але в Україні ще є проблема у соціальному забезпеченні сімей в залежності від їхнього 

місця проживання. Чим більше місто, тим краще соціальне забезпечення та соціальна підтримка таких сімей, зокрема, групи супервізії для 

прийомних батьків та батьків-вихователів. Звичайно, організовуючи семінари чи просто зустрічі у великому місті, можна запрошувати батьків з 

менших міст та сіл, але питання буде у добиранні та витрачанні часу на дорогу. З досвіду скажу, що у великому місті якісніші соціальні послуги, є 

доступ до культурно-освітніх заходів, різноманітна гурткова робота, що позитивно позначається на емоційному стані. І це не лише для прийомних 

батьків, а й для батьків, які виховують дітей з особливими потребами та будь-яких інших батьків. Щодо емоційного клімату, то місце проживання не 

має вирішального значення. Це все залежить від самих батьків: хтось є більшим урбаністом, а хтось відпочиває, доглядаючи за городиною. 

Чи є важливим попереднє місце проживання дитини у побудові взаємостосунків між прийомними батьками та дітьми? 

Важливішою є атмосфера вдома, аніж велике чи маленьке місто (село/селище). Але, звичайно, якщо дитину 14-ти років, яка весь час прожила у 

великому місті, влаштувати у сім’ю у гірській місцевості, то це може бути проблемою. Так, дитина може отримати тепло і любов, але її особистість 

почала формуватися в іншому оточенні. Але стверджувати однозначно я цього не можу, така статистика мені не відома. 

Як змінюється життя батьків з часу, коли в них з’являється дитина? З якими труднощами та викликами доводиться жити 

батькам та дітям? 

Якщо виникають певні труднощі, то швидше це питання до батьків. Важливо, щоб вони розуміли, що їхня місія та завдання прийняти дитину 

такою, яка вона є, а не підлаштовувати її під себе. Це небезпека для всіх батьків: чи то прийомних, чи то рідних. Для більшості батьків буде 

викликом, якщо їхня рідна дитина, на яку покладали надію в чомусь одному, обере зовсім неприйнятне для батьків заняття. Наприклад, я є 

психотерапевтом, то для мене теж буде викликом, якщо мій син захоче стати, припустимо, сантехніком. І мені потрібно буде вміти прийняти його 

вибір. І це не буде проблемою мого сина, а моєю. І коли батьки беруть дитину у сім’ю, то повинні це розуміти, що вона не мусить бути такою, як 

вони, батьки повинні «зійти зі свого п’єдесталу» та прийняти дитину. Я абсолютно певен, що будь-яка дитина може рости в інтелігентній сім’ї та 

навпаки – у сім’ї звичайних робітників може вирости інтелігентна дитина. Батьки повинні адаптуватися до дитини. Якщо говорити про ДБСТ, то це 

ще інша історія, адже там дітки можуть бути різні, з різним досвідом та різними вподобаннями, а батькам-вихователям потрібно прийняти всіх 

такими, як вони є. З досвіду маю дуже гарний приклад однієї сім’ї, де двоє інтелігентних батьків абсолютно спокійно приймають вибір своїх 

прийомних дітей, сприяють у розвитку їхніх вподобань та навичок. 

І, власне, невиправдані очікування батьків також можуть сприяти породженню негативних емоцій, зокрема емоційному вигоранню. Про 

очікування необхідно говорити на початку. Діти не будуть відповідати очікуванням прийомних батьків. Бо діти, які приходять в прийомну сім’ю - 

зранені. Вони будуть проходити етапи недовіри, випробувань, агресії, невдячності – все це обов’язково буде. Якщо прийомні батьки очікуватимуть, 

що прихід до них в сім’ю дитини/дітей нічого не змінить, тоді точно буде вигорання. Бо прихід будь-якої дитини у будь-яку сім’ю змінює абсолютно 

все. І це питання необхідно обговорити з батьками ще до того, як у їхній сім’ї буде дитина. Лише через деякий час для кожного цей відрізок буде 
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іншим, батьки зможуть побачити та відчути результат своєї роботи. Як сказав один з прийомних батьків: «Я глянув у вікно, а моя дружина йде 

дорогою і розмовляє з дітьми, в цей момент я подумав: «Що ще потрібно?». Але перед тим буде багато моментів вигорання, і вони мусять бути, 

особливо з прийомними дітьми. У прийомних дітей потрібно дуже багато вкладати – як у безодню, яку потрібно заповнити теплом, ласкою та 

любов’ю, деколи на це йде навіть все життя. 

Якщо проаналізувати сім’ї, які виховують біологічних дітей, наприклад, багатодітні, то чи різняться причини їхнього емоційного 

вигорання? 

Можу проаналізувати на своєму прикладі. У нас з дружиною є маленький син, якому 2 роки, і ще ми чекаємо на другу дитинку. Я на роботі, а моя 

дружина цілими днями з сином: готує їсти, доглядає, бавиться та гуляє з ним. А дитина ще маленька, постійно щось хоче, вимагає і, звичайно, 

дружина просто втомлюється. Ми дуже любимо нашого сина, але з часу його народження наше життя повністю змінилося. І нікуди від цього не 

втечеш. І одного разу будь-яка мама може почати підвищувати голос на дитину, не тому, що вона погана мама, а тому, що вона втомлена. І це 

стосується не лише батьків, але й на роботі є також загроза відчути емоційне вигорання. 

Що Ви порадите робити, щоб запобігти емоційному вигоранню? 

Різні психотерапевти матимуть різні думки та рекомендації. Я кажу, що вигорання часто буває, його потрібно попереджувати, але не завжди це 

вдається. Цього не потрібно лякатися. Насамперед, я раджу розподіляти відповідальність. Це стосується і керівників, і батьків зокрема. Людина не 

може робити все і все контролювати. Дуже часто батьки, вибираючи між вигоранням та зверненням за допомогою, обирають вигорання. Іноді, 

звертаючись за допомогою, батьки отримують багато критики. Але все ж таки вони отримують більше допомоги, в тому числі від соціальних 

працівників. І важливо не просто делегувати, але й внутрішнє вміння правильно це робити. 

Також необхідно пам’ятати, що людина може зробити рівно стільки, скільки може. Якщо ви можете прибрати у квартирі, то робіть це доти, доки 

робите це з любов’ю. Якщо ви відчуваєте, що щось робите не з любов’ю – зупиніться! 

Наступне – це вміння говорити про свої емоції. І це не означає, що потрібно кричати на дітей, щоб стало легше, в цьому випадку краще до 

терапевта. Або ж потрібно разом з психотерапевтом, чи соціальним працівником, чи священиком вчитися висловлювати емоції так, щоб не 

принижувати гідності дітей. Але точно їх не можна тримати в собі. Все, що людина тримає в собі: страхи, переживання чи тривоги – руйнуватиме її. 

Також важлива і проста річ – це якісний відпочинок. Звичайний якісний відпочинок. Будь-яка робота, в тому числі батьківство, вимагає того, що 

люди повинні мати час для себе. Насправді, це дуже прості речі, які для кожного будуть індивідуальними, наприклад, зробити манікюр. Якщо це 

батько – то просто подивитися футбольний матч, який цікавить. Відпочинок не мусить бути суперінтелектуальним, це можуть бути зовсім прості 

речі. Відпочинок не обов’язково має бути корисним. Відпочинок – це просто відпочинок! Похід в перукарню, по магазинах, читання книги, 

просто попити кави, з’їсти шоколаду, чи просто полежати камінцем. І основою будь-якого відпочинку будуть забезпечені базові фізіологічні 

потреби. А це сон, і чим більше людина працює, тим міцнішим має бути сон; їжа, повинна бути якісною, доброю; душ (ванна); гарний одяг, тобто 

теплий та зручний, взагалі тепло. Якщо людина хоче, щоб тіло багато працювало, то про нього потрібно подбати. Це як з авто: якщо ми хочемо, 

щоб авто добре їздило, то про нього потрібно подбати: помити, перевірити всі деталі та заправити. Буває, що вирішення питання емоційного 

вигорання пов’язане з вирішенням якихось конкретних проблем. Якщо, наприклад, в сім’ї чи ДБСТ з’являється проблемний підліток, то спершу 

потрібно вирішити питання, що не так з дитиною, що далі робити. Або якщо в сім’ї хворіє дитина, то мама не буде пити каву, допоки дитина лежить 

в реанімації. Тому деколи необхідно вирішувати конкретні проблеми, якщо їх можна вирішити, а якщо не можна, то потрібно просто навчитися їх 
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приймати. І останній етап – це розібратися зі своєю самооцінкою, що не так із базовими психологічними потребами, якщо людина мусить «рятувати 

світ». 

Чи є у Вас досвід роботи з батьками, які зверталися з ознаками емоційного вигорання? 

Практично всі батьки, з якими я працюю приходять до мене з проблемами. Вони не констатують, що це емоційне вигорання, а просто озвучують 

конкретні проблеми. Майже зі всіма наша робота розпочинається з ресурсу, з того, що мусить змінитися графік. Кожному з нас необхідно виділити 

час на зустрічі з друзями, походи в кіно, театри чи інші цікаві місця. Бо таке проведення часу повертає людину до неї самої. Адже часто ми 

забуваємо, що виконуємо різні життєві ролі. Якщо жінка є мамою, то вона повинна пам’ятати, що вона ще й дружина, а в першу чергу - вона просто 

жінка. Як дружині їй потрібно пам’ятати про флірт, жіночність. А як просто жінці, потрібно бути охайною, гарно одягненою та доглянутою. Буває, що 

до материнства жінка сміття не виносила, не причепурившись, а після чомусь халат ніколи не знімає.. Також важливо пам’ятати про власні 

інтереси, про свої зацікавлення чи хобі. 

І на завершення, що б ви хотіли додати від себе? 

Коли ви хочете «рятувати світ», то пам’ятайте, що ви насправді можете змінити лише одну людину – себе. І з цього потрібно почати. Себе 

потрібно настільки полюбити, щоб знати, що ви можете давати рівно стільки, скільки маєте, але а ж ніяк не більше. А щоб ви могли щось віддавати, 

то необхідно звідкись це брати. Ідея «рятувати світ» швидше призводить до краху. І той, хто, стабільно відновлюючи себе, робить менше, зробить 

більше в кінцевому результаті, ніж той, хто відразу робить дуже багато, але потім повністю вигорає. Тому дбайте про себе, любіть себе, 

доглядайте за собою, тоді великі справи будуть робитися маленькими кроками. Ставте маленькі досяжні цілі і навчіться бачити маленькі 

результати, хвалити себе і близьких за них. 
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