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Основою попередження суїцидальних тенденцій є 
суїцидальна превенція – запобігання суїциду на 

ранніх  стадіях формування суїцидогенезу. 

Профілактика  
суїцидальних дій 
є комплексним 

завданням, 
виконання якого 

забезпечує ефективна 
взаємодія учасників 
освітнього процесу: 

- практичного 
психолога;

- адміністрації;

- педагогів;

- батьків



Першочерговою є просвітницька робота практичного 
психолога з наступними категоріями:

Педагогі

майстер-класи,
семінари, 

психолого-
педагогічні 
консиліуми 

Батьки

батьківський 
психологічний клас 

або 
батьківський 

всеобуч

Учні

диспути,
інтерактивні 

бесіди, 
круглі столи, 

тематичні діалоги 



ВАЖЛИВО!!!

Система превентивних
заходів щодо 

попередження 
суїцидальних тенденцій 

повинна охоплювати 
усі види діяльності 

практичного психолога.



Наказ МОНУ від 22.05.2018 №509 
"Про затвердження Положення 

про психологічну службу 
у системі освіти України"

Розділ ІІІ. Основні завдання, принципи та функції 

психологічної служби

7. Працівник психологічної служби зобов’язаний:

• здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом 
учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду 

батьків (законних представників). 

Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент;



Етапи профілактики суїцидальної поведінки 

Третинна профілактика

Вторинна профілактика

Первинна профілактика

Загальна профілактика



Загальна профілактика
суїцидальних тенденцій серед підлітків 

- сприяння успішній соціальній адаптації учнів, підвищення групової 
згуртованості дитячих колективів, створення позитивного психологічного 
клімату

- проведення заходів, спрямованих на адаптацію здобувачів освіти до умов 
навчального закладу, формуючи (підсилюючи вже наявні) антисуїцидальні 
бар’єри

- масова специфічна діагностика щодо виявлення суїцидального ризику у 
поведінці підлітків не проводиться 



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



Первинна профілактика 
суїцидальної поведінки 

Визначення підлітків, які мають комплекс суїцидальних факторів (наявні три й 
більше факторів суїцидального ризику);

Проведення додаткової діагностики з метою оцінки патохарактерологічних 
особливостей, рівню тривожності й агресивності, ступеню дезадаптації та 
ризику щодо суїциду;

Здійснення аналізу діагностичних даних та розробки рекомендацій;

Участь в організації та проведенні психолого-педагогічного консиліуму;



Первинна профілактика 
суїцидальної поведінки

Надання рекомендацій для розроблення індивідуальної програми супроводу 
учня (психологічна складова);

Проведення індивідуальних та групових корекційних занять з метою 
врегулювання емоційного напруження, розвитку фрустраційної толерантності 
тощо;

Інформування батьків і педагогічних працівників «Як розпізнати гострий 
кризовий стан дитини і що з цим робити»»;

Організація (за потреби) зустрічі педагогічних працівників з іншими 
спеціалістами. 



Вторинна профілактика 
суїцидальної поведінки 

Здійснення профілактичної 
роботи з групою учнів, які 
перебувають у складних 

життєвих обставинах, 
виявляють суїцидальні 

наміри. 

Основна її мета 
— запобігання 

суїциду.

Залежно від рівня 
ризику необхідно 

застосовувати 
відповідні дії та 

стратегію. 



Вторинна профілактика 
суїцидальної поведінки

- постійно знаходитись з підлітком, не залишаючи його ні на хвилину; за необхідності — викликати 
швидку допомогу і організувати госпіталізацію; інформувати родину.

Високий рівень ризику суїциду 

- емоційна підтримка, пропрацювати суїцидальні почуття, зміцнити бажання жити, обговорити 
альтернативи самогубству, встановити зв’язок з родиною та друзями підлітка;

Середній рівень ризику суїциду 

- запропонувати емоційну підтримку, пропрацювати суїцидальні почуття, 
сфокусувати увагу на сильних сторонах підлітка; 

Незначний ризик суїциду 



Вторинна профілактика 
суїцидальної поведінки

Необхідно організувати:

• Для педагогів — індивідуальні та групові консультації на 
період подолання кризової ситуації. 

• Для батьків — індивідуальні консультації.

• Для учнів — групову роботу (40 годин) з класом, де навчався 
підліток.

• У разі необхідності надання психотерапевтичної чи медичної 
допомоги родині має бути необхідна інформація (номери 
телефонів, адреси, умови надання допомоги).



Третинна профілактика
суїцидальної поведінки

Передбачає заходи, 
спрямовані на 
послаблення 

наслідків, соціальну і 
психологічну 
реабілітацію 

суїциданта та його 
соціального 

оточення. 

Проводиться з учнями, 
які здійснили спробу 
суїциду, оскільки за 
умови збереження 

джерела болю 
(фрустрації, конфлікту 

тощо) учень може 
зробити другу спробу 
«втечі» від проблеми.



Третинна профілактика
суїцидальної поведінки

- визначити тип постсуїцидального стану учня;

- розробити алгоритм соціально-психологічного супроводу 
(в тому числі залучення медичних працівників);

- участь у роботі консиліуму щодо суїцидального випадку, в організації 
та роботі антикризової команди (штабу);

- провести індивідуальну корекційну роботу з учнем;

- організувати групову роботу в класі й залучення до неї учня з метою відновлення навиків 
адаптації (комунікативний тренінг, тренінг фрустраційної толерантності);

- забезпечити консультації для причетних до випадку педагогічних працівників, 
батьків та учнів (консультування в рамках антикризового штабу);

- здійснити моніторинг емоційного стану підлітка 
(методом спостереження, інтерв’ю, опитування).



Алгоритм дій

при виявленні 
здобувача 

освіти 

з ознаками 
суїцидальної 

поведінки



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 суїцидальних 

тенденцій серед підлітків

Обов'язково звернути увагу на:

• системність та взаємозв'язок просвітницької, 
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.



КЛІНІКИ ДРУЖНІ ДО МОЛОДІ

• Мережа «Клініки, дружні до молоді» 
постійно розширюється і налічує вже 
більше 100 закладів. 

• Ці установи створені спеціально для 
підлітків і молоді та надають їм медико-
соціальну і психологічну допомогу, 
засновану на принципах дружнього 
підходу.

• Відділення медико-соціальної допомоги 
підліткам та молоді КЗ «ЦПМСД» 
амбулаторія №4 м. Слов'янська

• Психолог Смелкова Ірина Олександрівна

+38(050)-767-44-03
Адреса: м. Слов'янськ, 

вул. Урицького, 14




