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Стратегія профілактики суїцидальної поведінки 
підлітків та учнівської молоді

Профілактика  
суїцидальних дій 
є комплексним 

завданням, виконання 
якого забезпечує 

ефективна взаємодія 
учасників освітнього 

процесу: 

- практичного психолога;

- адміністрації

- педагогів;

- батьків



Закони України:

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 (цькуванню).



Листи Міністерства освіти і науки України, 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» :

лист МОНУ від 28.03.2014 №1/9-179 
«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», 

лист МОНУ від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 
«Щодо профілактики учинення дітьми навмисних ушкоджень»,

лист МОНУ від 14.08.2020 №1/9-436
«Про створення безпечного освітнього середовища в закладі 

освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню).
лист ДНУ «ІМЗО»  від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі 
освіти на 2020-2021 н. р.».



Листи Донецького обласного навчально-методичного 
центру психологічної служби системи освіти: 

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.19 № 01/03-149 «Аналітичні матеріали про 
стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у 
системі освіти Донецької області на 2019-2020 навчальний рік: методичні 
матеріали та рекомендації».
2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 08.10.2019 № 01/03-176 “ Про введення посад 
практичних психологів та соціальних педагогів в закладах освіти в рамках 
попередження суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді”
3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 08.11.2019 № 01/03-198 “ Щодо посилення  та 
активізації заходів з профілактики суїцидальної поведінки”. 
4. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 31.03.2020 №01/03-65 «Методичні рекомендації 
щодо профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської 
молоді у ІІ півріччі 2019-2020 н. р.»
5. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 №01/03-130 «Пріоритетні напрямки 
діяльності психологічної служби у системі освіти Донецької області на 2020-
2021 навчальний рік: методичні матеріали та рекомендації».



Порівняльні дані щодо роботи фахівців ПС 
за різними видами діяльності 

у 2018-2019 н. р. та 2019-2020 н. р.
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Суїцидальна поведінка

• Включає усі прояви суїцидальної 
активності – думки, наміри, висловлювання, 

загрози, спроби самогубства

• Є ланцюгом аутоагресивних дій людини,
свідомо або навмисно спрямованих на 

позбавлення себе життя через зіткнення з 
нестерпними життєвими обставинами



Суїцидальна поведінка складається:

1. Етап 
суїцидальних 

тенденцій

2. Етап 
суїцидальних дій

3. Етап 
постсуїцидальної 

кризи

думки, наміри, 
висловлювання, 
почуття, загрози

суїцидальна спроба 
або завершений 

суїцид

з моменту здійснення 
суїцидальної спроби

до повного зникнення 
суїцидальних 

тенденцій



Більшість підлітків (до 70%) обмірковують 
і здійснюють суїцид впродовж 1-2 тижнів.

Підлітковому віку властива імпульсивність дій, тому 
іноді тривалість усіх трьох фаз може бути дуже 

короткою, не більше 1 години. 

Звичайно, що це вимагає оперативних дій у наданні 
адекватної допомоги таким підліткам.



Фактори ризику суїциду:

Психічні 

розлади

Проблеми у спілкуванні, 

шкільні проблеми

Матеріальні труднощі

Алкогольна та наркотична 
залежність

Занижена самооцінка,

ізольованість

Невдачі в інтимних стосунках

Депресія, афекти

Сімейні проблеми



Для раннього виявлення 
ознак суїцидальної поведінки 

особливе значення мають:

облік перенесених 
захворювань або травм 

мозку

вплив складних 
відносин в сім'ї на 

психіку дитини

аналіз причин 
підвищеної вразливості, 

почуття власної 
неповноцінності



Абсолютно точних ознак 
суїцидального ризику немає!!!

Ознаки 

суїцидального ризику

Суїцидальна 
загроза

Інші особистісні 
проблеми, кризи



Система роботи з профілактики суїциду

1. Психологічна просвіта

2. Створення позитивного психологічного клімату у закладі освіти і сім'ї

3. Психологічна та педагогічна діагностика суїцидальних тенденцій

4. Психологічне консультування учнів

5. Психолого-педагогічна корекція суїцидальних тенденцій

6. Систематичний контроль і врахування динаміки змін

7. При потребі - переадресування фахівцям медичного профілю



1. Психологічна просвіта

Педагогі

майстер-класи,
семінари, 

психолого-
педагогічні 
консиліуми 

Батьки

батьківський 
психологічний клас 

або 
батьківський 

всеобуч

Учні

диспути,
інтерактивні 

бесіди, 
круглі столи, 

тематичні діалоги 



2. Створення позитивного психологічного 
клімату у закладі освіти і сім’ї.

• збір і аналіз інформації про учнівський колектив;

• залучення учасників освітнього процесу до:

- громадської діяльності,

- культурно-виховних заходів

Психологічна 
служба

Педагогічні
працівники



Антисуїцидальні 
бар’єри

усі чинники розвитку гармонійної особистості

протидіють безпосередньо суїцидальним тенденціям

створюють особливий імунітет особистості



Антисуїцидальні бар’єри

- формування сенсу життя, життєвої перспективи; 

- адаптованість, інтегрованість із людьми та суспільством;

- наявність таких рис особистості, що сприяють її спілкуванню з людьми;        

- віра в Бога, в божественні цінності Всесвіту і Вічності;

- участь у громадській діяльності;

- розвинуті навички спілкування у сім'ї;

- впевненість у собі;

- уміння звертатися за допомогою при виникненні труднощів;

- відкритість до усього нового, здатність засвоювати нові знання



3. Психологічна та педагогічна діагностика 
суїцидальних тенденцій:

Спостереження з опорою на маркери суїциїдального ризику:
- вербальна і фізична агресія; 

- висока конфліктність; 

- ізоляція або неприйняття однолітками; 

- різкі зміни в поведінці; 

- неадекватна самооцінка; 

- несприятливе сімейне оточення; 

- психотравматичні події; 

- алкоголізм і наркоманія;

- ознаки емоційних порушень.



• методика з визначення  здатності  учня до адаптації у  кризові періоди 
розвитку;

• соціометрія і референтометрія;

• малюнкові тести («ДДЛ», «Моя сім'я»);

• методика «Шкільна тривожність» Філліпса; 

• тест «Відношення до життя» (Т. Шрайдер);

• «Вербальний і фрустраційний тест» (Л. Собчик);

• методика визначення рівня нервово-психічної стійкості, ризику 
дезадаптації в стресі;

• об'єктивна методика визначення типу темпераменту за Б.И. Цукановим;

• модифікований опитувальник   для ідентифікації типів акцентуацій 
характеру у підлітків (О.Є. Лічко - С.І. Подмазін); 

• карта виявлення ризику суїцидальності (В.М. Прийменко);

• тест на визначення суїцидального ризику СР-45;

• тест на виявлення суїцидальних намірів (Н.Шавровська, О.Гончаренко, 
І.Мельникова);

• методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М.В. Горська); 

• методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності (Д. Рассел і 
М. Фергюсон);

• шкала депресії (адаптація Г. Балашова);

• методика діагностики соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс і Р. 
Раймонд)

Діагностичний 

мінімум  

щодо виявлення 

суїцидальної 

загрози:



4. Психологічне консультування учнів

Надання рекомендацій щодо розроблення індивідуальної програми 
супроводу учня (психологічна складова)

Консультування здобувачів освіти, що мають комплекс факторів
суїцидального ризику (наявні три й більше факторів)

Інтерпретація результатів діагностики



5. Психолого-педагогічна корекція 
суїцидальних тенденцій у здобувачів освіти

Необхідно

Забезпечити 

формування 

адекватних 

навичок

спілкування

Посилити 

можливості

емоційної 

стійкості 

(«резилієнс») та 

адаптаційних 

здатностей

Сформувати 

адекватне 

ставлення 

до цього 

явища



6. Систематичний контроль 
і врахування динаміки змін 

в особистості та поведінці підлітка

На всіх етапах 
роботи 

з підлітком 

Моніторинг 
ознак 

суїцидальної 
поведінки 

Моніторинг 
тенденцій 

суїцидальної 
поведінки 

Моніторинг 
ризиків 

суїцидальної 
поведінки



7. При потребі – переадресування 
суїцидальної справи 

фахівцям медичного профілю.  
Тому в разі загрози або повторних 

суїцидальних спробах, необхідно 
рекомендувати батькам відвідування 

психоневролога, психотерапевта, психіатра тощо.
У разі необхідності надання психотерапевтичної чи 

медичної допомоги родині у практичного психолога має 
бути необхідна інформація (номери телефонів, адреси, 

умови надання допомоги).



Якщо ви виявили здобувача освіти із 
ознаками суїцидальної поведінки:

 Крок 1-й: практичному психологу (у разі його відсутності
соціальному педагогу) спільно з класним керівником, батьками
здобувача освіти створити безпечну і довірливу атмосферу навколо
здобувача освіти.

 Крок 2-й: повідомити керівнику закладу освіти.

 Крок 3-й: поговорити зі здобувачем освіти, з’ясувати про його
фантазії, думки, плани.

 Крок 4-й: початкова оцінка. Її мета – виявити, які події призвели до
кризи і спонукали її звернутися за допомогою. Треба звернути увагу
на психічний стан здобувача освіти, передусім на наявність
суїцидальних думок, тривоги, збудження, оцінити можливість
отримати підтримку від сім’ї та друзів.



Якщо ви виявили здобувача освіти із 
ознаками суїцидальної поведінки:

 Крок 5-й: провести діагностику особистості здобувача освіти,
виявити сильні сторони характеру, захоплення, інтереси, які
допоможуть у подоланні життєвої кризи.

 Крок 6-й: інтенсивна опіка. Метою інтенсивної опіки є запобігання
декомпенсації і повернення підлітка до його нормального стану, у
якому він може повністю використовувати свої ресурси для
подолання кризи та адаптації.

 Крок 7-й: кризове консультування (зменшити вираження афекту,
нормалізувати спілкування, досягти усвідомлення молодою
людиною своїх проблем і відчуттів), розробити індивідуальну
програму психологічної допомоги та формування захисних
антисуїцидальних бар’єрів.



Якщо ви виявили здобувача освіти із 
ознаками суїцидальної поведінки:

• У випадку відсутності відповідних вмінь і навичок 
у працівника психологічної служби – його обов’язок знайти 
кваліфікованого фахівця і залучити до роботи аж до повного 
зникнення суїцидальних ознак у поведінці здобувача освіти.

 Крок 8-й: у випадку наявних випадків суїцидів у родині, попередніх
суїцидальних спроб, вживання наркотиків і інших токсичних речовин,
наявних психопатичних або депресивних розладів особистості,
патології психічного розладу – обґрунтовано і толерантно
рекомендувати батькам звернутися до психіатра чи інших
медичних працівників.

 Крок 9-й: виявити фактори ризику в сім’ї та закладі освіти для
конкретного здобувача освіти. Розробити рекомендації для
педагогів та родини – як організувати підтримуюче середовище та,
що змінити у взаємостосунках «дорослий – дитина/підліток».



Якщо ви виявили здобувача освіти із 
ознаками суїцидальної поведінки:

 Крок 10-й: організувати психопрофілактичну роботу у
закладі освіти за вищезазначеною 7-ми компонентною
схемою. Затвердити план дій наказом по закладу освіти.

У випадку завершеного суїциду організувати групову роботу 
(40 годин) з класом, де навчалася дитина, 

для уникнення ефекту Вертера – наслідування суїцидальної 
поведінки у проблемних ситуаціях.



Рекомендації для фахівців психологічної 
служби щодо профілактики суїцидальної 

поведінки  на 2020-2021 н. р.: 

При плануванні обов'язково звернути увагу на:

• співвідношення діагностичної, консультаційної та 
корекційної роботи; 

• підвищення рівня інформованості адміністрації,
педагогів, батьків щодо профілактики суїцидальних
та негативних проявів поведінки серед підлітків та
учнівської молоді;

• формування навичок адекватного поводження в
соціальних мережах, інформування про переваги й
небезпеки соціальних мереж;



• формування єдності виховних впливів всіх 
учасників освітнього процесу;

• формування навичок життєстійкості до життєвих 
криз та умінь адекватно розв’язувати конфлікти, що 
виникають у житті підлітка;

• виявлення відхилень в поведінці, міжособистісних
проблем в спілкуванні з однолітками та дорослими;

• зменшення конфліктних ситуацій серед учнівського 
середовища відновними техніками (медіація, коло);



Рекомендації щодо дистанційної роботи в умовах 
карантинних обмежень

Сторінка 
«Кабінет психолога/

соціального педагога» 

Пошта довіри 

Телефон довіри



Важливим аспектом є інформування 
учасників освітнього процесу

щодо діяльності гарячих ліній, громадських та державних організацій та

доступу до їх послуг, в тому числі функціонування:

Національної дитячої «гарячої лінії» 116 -111 (цілодобово) та 

0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00),

телефон довіри організації «People in Need» 0 800 210 160 (цілодобово)
з метою сприяння отримання необхідної підтримки у разі потреби, зі збереженням 

безпечного простору конфіденційності.




