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Порядок денний:

1. Вітальне слово учасникам регіональної конференції. 

Лугінець Наталя Вікторівна, в.о. директора КЗ ДНМЦ ПС

БЛОК 1

2. Причини виникнення суїцидальних тенденцій серед підлітків.

Доповідач: Матушенко О. А., методист КЗ ДНМЦ ПС

3. Кібербулінг як одна з причин суїцидальної поведінки підлітків.

Доповідач: Павлівська І. М, методист КЗ ДНМЦ ПС

БЛОК 2 
4. Шляхи попередження суїцидальних тенденцій серед підлітків. Алгоритм дій 

при виявленні здобувача освіти з ознаками суїцидальної поведінки.

Доповідач: Матушенко О. А., методист КЗ ДНМЦ ПС



Порядок денний:
5. Досвід співпраці практичних психологів із соціальними партнерами за напрямом 

профілактиці суїцидальної поведінки.

Доповідач: Смелкова І.О., психолог КНП «Клініка, дружня до молоді»

6. Робота з емоційними станами підлітків як профілактика та попередження 
суїцидальної поведінки. 

Доповідач: Коляда О. М., практичний психолог Маріупольської спеціальної 
школи № 21 Донецької обласної ради 

7. Характерологічні особливості здобувачів освіти, схильних до суїцидальної 
поведінки.   

Доповідач: Кисіль Д. В., практичний психолог Олексієво-Дружківська 
спеціальна школа № 13  Донецької обласної ради

8. Підведення підсумків роботи. Заключне слово 

Лугінець Наталя Вікторівна, в.о. директора КЗ ДНМЦ ПС



Причини виникнення 
суїцидальних тенденцій 

серед підлітків

Доповідач: Матушенко О. А., 

методист КЗ ДНМЦ ПС



За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
щорічно накладають на себе руки 
понад 1,5 тисяч підлітків у світі.

Кожен 12-й підліток робить спробу самогубства.

Найчастіше самогубства скоюють навесні (квітень) 

та взимку (різдвяні свята).

Майже 85% підлітків хоч раз у житті думали про 
самогубство.

Хоча насправді ніхто з них не хоче вмирати, просто 
для підлітка думки про самогубство – часто єдиний 
спосіб звернути на себе увагу, крик про допомогу. 



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».



Теорії причин суїциду: 

Біологічна теорія

• генетичний 
вплив на 

суїцидальну 
поведінку

Психологічна теорія

• аутоагресія,

• негнучке 
мислення, 

• зміна системи 
цінностей  тощо

Соціальна теорія

• фактор 
самотності, 

• нестача 
соціальних  
відносин,  

• конфлікт людини 
та суспільства 



Підліткова субкультура за своєю структурою 
сприятлива для  вироблення 

суїцидальних сценаріїв  та їхньої реалізації

1.  Макросоціальні причини виникнення 
суїцидальних тенденцій  

2. Сімейні причини виникнення 
суїцидальних тенденцій  

3. Особистісні причини виникнення 
суїцидальних тенденцій 



Макросоціальні причини 
виникнення суїцидальних тенденцій

1) доступність засобів зведення 
рахунків з життям; 

2) система цінностей, що 
домінують у суспільстві; 

3) соціально-економічні кризи та 
інші соціальні стреси; 

4) рівень споживання алкоголю і 
наркотиків у суспільстві та їх 

доступність; 

5) широке обговорення в засобах 
масової інформації випадків 

суїциду; 

6) доступність інформації про 
способи самогубства.



Інтернет вбиває 
українських підлітків!

• За попередніми підрахунками 
українських правоохоронців, 

близько 13 тисяч дітей 
від 12 до 16 років на даний 

момент є учасниками 
суїцидальних груп 

в соціальних мережах.



Сімейні причини виникнення 
суїцидальної поведінки  

Втрата близьких 

Важке матеріальне 
становище сім'ї 

Насильство і жорстоке 
поводження у сім'ї 

Байдужість, нерозуміння 
з боку батьків 

Часті покарання

Надмірні очікування 
з боку батьків



Поширеною причиною появи 
суїцидальної поведінки  у підлітків є випадки 

сексуального насилля!!!

• Серед інших негативних наслідків 
пандемії – зростання випадків 

домашнього насильства. 

• Понад 40% опитаних, які 
повідомили про домашнє 

насильство, до карантину такого 
досвіду не мали.

• Загалом правоохоронці 
зареєстрували за 9 місяців 2020 

року 157, 8 тис заяв і повідомлень 
щодо домашнього насильства.



Особистісні причини 
виникнення суїцидальних тенденцій

Серед найважливіших причин 
виникнення суїцидальних тенденцій 

є психічні розлади, депресія, афекти.
Агресія – типова маска депресії 

у підлітків.
Афекти руйнівні для підлітка; 
суїцидальні погрози, висловлені 

в афекті, як правило, здійснюються 
і мають важкі наслідки.



Особистісні причини 
виникнення суїцидальних тенденцій

• Характер відносин підлітка з іншими 
людьми тісно пов'язаний з суїцидальною 

поведінкою.

• Інтенсивні  процеси соціалізації у підлітків 

можуть привести до відчуття втрати сенсу 

життя і подальших  небажаних дій.

• Дії підлітків направляються не на 

самознищення, але на відновлення 

порушених соціальних відносин. 



Важливо пам’ятати, що психологічний зміст підліткового суїциду - крик 
про допомогу, прагнення привернути увагу до свого страждання.

За даними ВООЗ, Україна займає:
 4-те місце за рівнем проявів агресії серед підлітків; 

 7 місце у світі з переслідувань;
 9 місце – за кількістю жертв цькування серед 15-ти річних. 

40% 
самогубств 
підлітків –

це наслідок 
булінгу
з боку 

однолітків




