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САМОГУБСТВО (СУЇЦИД) -
К РАЙНІЙ В И Д  АВ ТОАГРЕСІЇ ,  

Н АВМ ИСНЕ САМ ОПОЗБАВЛЕННЯ Ж И ТТЯ



Щороку в світі близько мільйона людей накладають на себе 
руки. Кожні 40 секунд одна людина добровільно позбавляє себе 
життя

27,2 % дітей віком 10-17 років іноді втрачають бажання жити
17,8 % - вважають, що нікому немає до них справ
25,5 % - не завжди можуть розраховувати на допомогу близької

людини
51,9 % - не стримуються в ситуації конфлікту



РОЗРІЗНЯЮТЬ НАСТУПНІ ВИДИ
САМОГУБСТВ:

• Неусвідомлюване самогубство.
• Самогубство як ризикована гра і 

ризикована легковажність.
• Психопатологічне й агресивно-

невропатичне самогубство.
• Самогубство психічно нормальної людини .



ВИДІЛЯЮТЬ 5 ПРОВІДНИХ МОТИВІВ
СУЇЦИЇДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Заклик

Протест

Уникнення

Самопокарання

Відмова



ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

• зовнішні

• внутрішні



ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ

• втрата батьків або
близької людини,

• невдачі в особистому
житті, 

• нерозділене кохання,
• неприйняття близькими, 

однолітками, 
• вражене самолюбство,
• приниження,
• знущання, 
• погрожування, 
• шантаж та ін. 



ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ

• нейротизм, 
• дратівливість, 
• вразливість, 
• висока конфліктність,
• слабкий особистісний

психічний захист,
• неадекватна 

самооцінка,
• песимізм, 

• слабкий вольовий
контроль,

• низька активність, 
• високий рівень

тривожності,
• особистісна незрілість,
• інфантильність, 
• депресивні розлади .



ТИПИ 
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

• демонстративний
•афективний

•істинний



ФАЗИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

• фаза роздумів
• фаза амбівалентності
• фаза спроби суїциду



ОЗНАКИ 
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ:

• поведінкові

• словесні

• емоційні



ПОВЕДІНКОВІ ОЗНАКИ 
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ

• будь-які раптові зміни у 
поведінці;
• схильність до необачних
вчинків;
• надмірне споживання
шкідливих речових;
• відвідування лікаря без 
очевидної потреби;

• роздаровування дорогих 
речей або грошей;

• придбання засобів
скоєння суїциду;

• підбиття життєвих
підсумків;

• нехтування
зовнішнім виглядом
і інші.



СЛОВЕСНІ ОЗНАКИ 
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

• запевнення у 
безпорадності і 
залежності від інших;

• прощання;
• розмови або жарти про 

бажання померти;
• повідомлення про 

конкретний план суїциду;

• подвійна оцінка
значущих подій;

• повільне, маловиразне
мовлення;

• самозвинувачення;
• і інші.



ЕМОЦІЙНІ ПРОЯВИ 
СУЇЦИДАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

• амбівалентність, 
подвійність емоцій і 
почуттів;

• безпорадність та  
безнадія;

• переживання горя;
• ознаки депресії;
• почуття провини, 

невдачі або поразки;
• надмірні побоювання

або страхи і ін.



• Закон України “ Про охорону дитинства”

• Закон України “ Про запобігання та протидію
домашньому насильству”

• Закон України “ Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
протидії булінгу



• лист МОНУ від 28.03.2014 No1/9-179
«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

• лист МОНУ від 07.08.2015 No2/3-14-1572-15
«Щодо профілактики учинення дітьми навмисних

ушкоджень»;

• лист МОНУ від 14.08.2020 No1/9-436
«Про створення безпечного освітнього середовища в 
закладі освіти та попередження і протидії булінгу.



• психологічна просвіта;
• створення позитивного психологічного клімату в 

колективі;
• залучення студентів до громадської діяльності;
• психологічна та педагогічна діагностика суїцидальних

тенденцій;
• психологічне консультування;
• корекційна робота;
• систематичний контроль і врахування динаміки змін в 

особистості та поведінці студентів.



1. Соціометрія і референтометрія.
2. Малюнкові тести.
3. Методика Шуберта «Діагностика ступеня готовності до 

ризику».
4. Методика визначення нервово-психічної стійкості та ризику 

дезадаптації у стресі «Прогноз». 
5. Багаторівневий особистісний опитувальник 

«АДАПТИВНІСТЬ» (МЛО-АМ).
6. Опитувальник депресивності Бека 
7. Опитувальник оцінки душевного болю (автор Е.Шнейдман).
8. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів 
акцентуацій характеру в підлітків (О. Лічко, С. Подмазін).



9. Карта виявлення ризику суїцидальності В. Прийменко.
10. Об‘єктивна методика визначення типу темпераменту

(за Б. Цукатовим).
11. Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45.
12. Тест на виявлення суїцидальних намірів

(Н. Шавровська, О.Гончаренко, І. Мельникова).
13. Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки

(М. Горська).
14. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації 

(К. Роджерс і Р. Раймонд) 
15. Шкала депресії  (адаптація Г.Балашова).
16. Методика діагностики рівня суб‘єктивного відчуття 

самотності (Д.Расел і М. Фергюсон).



Працюємо з образами

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.





веселе свято відпустка смачна вечеря

фігурне катання
зимовий день

новорічне свято



• психологічна просвіта;
• створення позитивного психологічного клімату в 

колективі;
• залучення студентів до громадської діяльності;
• психологічна та педагогічна діагностика суїцидальних

тенденцій;
• психологічне консультування;
• корекційна робота;
• систематичний контроль і врахування динаміки змін в 

особистості та поведінці студентів.



• сприймайте суїцидента як особистість;
• оцінюйте ступінь ризику самогубства;
• зважуйте кожне слово та підбирайте ключі до розгадки суїциду;
• налагоджуйте турботливі стосунки;
• не сперечайтеся;
• запитуйте та звертайте увагу на всі дрібниці;
• не пропонуйте невиправданого втішання;
• пропонуйте конструктивні підходи;
• не залишайте дитину одну у випадку високого суїцидального ризику;
• звертайтеся по допомогу до спеціалістів;
• важливо якомога довше зберігати турботу й підтримку студента;
• вселяйте надію на майбутнє;



У дев'яти випадках із
десяти суїцидальна спроба
– це не бажання вкоротити
собі віку, а крик про 
допомогу.
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