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*Дати правильне визначення самогубства так само 

неможливо, як неможливо встановити певну релігійну 

істину або моральне правило, котрому слідкувало б усе 

людство. Часто зустрічається дискусійна думка, що 

самогубства здійснюють слабкі та нерозумні люди. 

Дійсно, слабкість начебто слід розглядати як своєрідну 

капітуляцію перед життєвими труднощами та 

проблемами. Водночас самогубство часто здійснюється 

розумними людьми 

(М. Цветаева : "Я уже год примеряю смерть", 

«… еще меня любите за то, что я умру"). 

Характерною низкою життєвих епізодів 

можуть бути приклади В.Маяковського, 

Е. Хемінгуея, душевна криза Л.М.Толстого.



*Виділяють такі мотиви, що ведуть до формування 

суїцидальної поведінки:

* - протест - реакція негативного впливу на обʼєкти, 

що викликали психотравмуючу ситуацію (помста, 

бажання покарати кривдників, зробити їм шкоду хоча 

б своєю смертю);

* - заклик - активація допомоги із зовні з метою 

привернути увагу і викликати співчуття і в такий 

спосіб змінити психотравмуючу ситуацію;

* - попередження - відхід від покарання або 

страждань (порятунок від важкого психічного або 

соматичного стану);

* - самопокарання - спокутування "власної вини" 

шляхом здійснення суїцидальних дій;

* - відмова від життя - мета і мотив суїцидальної

поведінки співпадають (мета- самогубство, мотив-

відмова від існування).



* Суїцидальна поведінка викликана, як правило, декількома одночасно 
діючими і взаємодіючими мотивами, що створюють розгорнену систему 
мотивації дій і вчинків людини.

* Доцільно класифікувати мотиви і умови суїцидальних вчинків: 

* 1. Особистісно -сімейні конфлікти:

а) несправедливе відношення з боку родичів і оточуючих;

б) ревнощі, розлучення;

в) втрата "значущого іншого";

г) перешкода до задоволення актуальної потреби;

д) самотність;

е) невдала любов;

ж) нестача уваги, турботи з боку оточуючих.

* 2. Стан фізичного здоров'я:

а) соматичні захворювання, фізичні страждання;

б) потворність.

* 3. Стан психічного здоров'я:

а) реальні конфлікти у здорових осіб;

б) патологічні мотивування (обумовлені розладами психічної 
діяльності).

* 4. Конфлікти, пов'язані з антисоціальною поведінкою суїцидента:

а) побоювання покарання або ганьби;

б) самосуд за непристойний вчинок.

* 5. Конфлікти в учбовій сфері:

а) неспроможність, невдачі на роботі, або навчанні, падіння 
престижу.



*Виділяють наступні форми суїцидальної поведінки:

1. афективний суїцид;

2. істинний суїцид;

3. демонстративно-шантажна поведінка;

4. хронічний суїцид.



*При афектному суїциді рішення піти з життя 
ухвалюється під впливом моменту. В основі такого 
рішення лежать емоції, а не раціональний аналіз 
ситуації. Тому дуже часто як засоби покінчити з 
життям виступають предмети, що несподівано 
виявилися в полі зору суїцидента. При істинному 
суїциді людина усвідомлено вибирає відхід із життя, 
причому цей вибір грунтується на особистій оцінці 
кризової ситуації, яка субʼєктивно здається 
нерозвʼязною.

*Третьою формою суїцидальної поведінки є 
демонстративно-шантажна поведінка. До 
суїцидальної поведінки її можна віднести тільки 
тому, що має місце маніпуляція чим-небудь 
небезпечним для життя, а також у звʼязку з тим,    
що часом шантажні суїцидальні спроби закінчуються 
реальними трагедіями. Метою такої поведінки є тиск 
на оточуючих, щоб вимусити їх змінити або вирішити 
кризову ситуацію. Тому всі спроби скоюються в 
присутності оточуючих або в межах того, що їх 
досягається. 



*Хронічний суїцид - аутоагресивні дії, метою яких не є 

добровільна смерть, але здійснення яких ставить життя під 

загрозу ("прихований суїцид", "пошук стресових ситуацій"). 

Сюди можна віднести алкогольну і наркотичну залежність, 

заняття екстремальними видами спорту, добровільні поїздки 

в місця військових дій.

*В підлітковому віці найчастіше йдеться не про "замах на 

самогубство", але про вживання "суїцидальної техніки" для 

досягнення тієї чи іншої мети. Іноді суїцидальна поведінка у 

підлітків визначається прагненням до тимчасового " 

виключення" з ситуації. Не дивлячись на відсутність 

суїцидальних намірів, потенційна небезпека таких дій 

достатньо висока. Відсутність життєвого досвіду, 

непоінформованість дітей і підлітків щодо небезпеки для 

життя і здоровʼя різних речовин викликають труднощі 

розмежування істинної і демонстративної суїцидальної

поведінки за оцінкою способу замаху.



*В першу чергу підвищеної уваги потребують підлітки з 
психопатичними формами поведінки.

*Психопатією називають патологію психічної діяльності, що 
характеризується передусім дисгармонією в емоційно-
вольовій, мотиваційній сфері та сфері почуття. Психопатія 
не є психічним захворюванням, але потребує підвищеної 
уваги педагогів, медпрацівників.

*У дітей-психопатів часто відмічається підвищена 
збудливість,  інколи активні спалахи; воля недорозвинена, 
тому настрій не стійкий (збудливі психопати; знижена 
працездатність, вони недостотне уважні, не вміють 
зосередитись, долати труднощі при виконанні завдань. 
Інколи бувають інші варіанти психопатичного розвитку, при 
яких дитина, навпаки, проявляє надмірну наполегливість у 
досягнені мети (параноїчні психопати). 

*На відміну від психопатій, існують акцентуації, які не є 
відхиленнями у психічному стані, а належать до варіантів 
норми. Акцентуації являються здебільшого в підлітковому 
віці, а психопатії - протягом усього життя; прояви 
особливостей характеру при акцентуаціях бувають у певних 
ситуаціях; при психопатії - незалежно від ситуацій.



Акцентуація- крайній варіант 

норми характеру

У  відмінність від акцентуації 

ПСИХОПАТІЯ:

1)Тотальна

2) Незворотня

3) Дезадаптивна



Потрібно звернути увагу на слідуючі акцентуації характеру:

* 1. Циклоїдний тип.

Характеризується короткочасними (1-2 тижня) коливаннями 
настрою від підвищеного до депресивного. Можлива при 
критичних ситуаціях схильність до афективних спалахів.

* 2. Астеноневротичний тип.

Виникає на фоні невропатії. Головними рисами є 
стомлюваність, подразливість, іпохондричність, тривога за 
стан свого здоровʼя. Втомлюваність особливо виявляється 
при розумових заняттях та в обстановці змагань.

* 3. Психастенічний тип.

Головні особливості - нерішучість, нахил до розумування, 
самоаналізу, легкість виникнення причепливих страхів, 
побоювань, які обростають ритуалами. На цьому фоні 
розвиваються неврози причепливих станів.

* 4. Шизоїдний тип.

Властиві нерішучість, схильність до роздумування, 
побоювання за маубутнє своїх близьких, схильність до 
самоаналізу. Нерішучість виявляється при самостійному 
виборі. З раннього віку діти недостатньо комунікабельні, 
мало тягнуться до ровесників, перебувають серед дорослих. 
У підлітковому віці - замкненість, відчуження, невміння 
встановлювати контакти, які важко переживаються. До 
декомпенсації призводить необхідність швидко реагувати, 
приймати рішення. 



*5. Епілептоїдний тип.

* І підлітка бувають періоди тужливо -злостивого настрою і 
афективної вибуховості у відповідь на випадковий 
подразник. Може виникати педантичність, схильність до 
надмірної акуратності. Велика увага до свого здоров'я , 
турбування про свої інтереси поєднуються зі злостивістю, 
нездатністю прощати кривди.

*До декомпенсації можуть призвести зміна обстановки, 
народження молодших дітей у сім'ї, вона проявляється у 
посиленні жорстокості, ревнивості до молодших членів 
сім'ї. 

* 6. Істероїдний тип.   

Домінує егоцентризм, прагнення постійної уваги і бажання 
себе прикрашати. Емоційність не вміщує глибоких, щирих 
почуттів. 

* 7. Лабільний тип.

*У дитинстві виявляються схильність до невротичних 
реакцій, у підлітковому віці - крайня лабільність  
(мінливість настрою), що змінюється з незначного       
приводу   і супроводжується змінами самопочуття. 

*Такі діти схильні на справжні почуття і прихильність. 
Декомпенсація виявляється у нападах плачу, спадах 
настрою, можливі спроби самогубства, втечі з дому.

*У крайніх варіантах акцентуацій характеру  
декомпенсуючого типу можуть проявлятися суїцидальні
тенденції.



1. Проблеми зі сном, втрата апетиту.

2. Схильність до відчуження, самотності.

3. Втеча з дому.

4. Різкі зміни у зовнішності.

5. Збудливий агресивний стан.

6. Розмови про смерть, малюнки, які                             
зображують жорстокість. 

7. Докори совісті.

8. Відчуття безнадії, тривога, депресія.

9. Втрата інтересу  до приємних занять.

10. Розпусність.

11. Самобічування.

12. Нездатність довго зоставатися зосередженим.

13. Різке погіршення успішності навчання, невідвідування 
школи.

Деякі ознаки бажання покінчити з собою:



* 1. Підбирайте "ключі" до розгадки суїциду.

Суїцидальна превенція полягає не лише у піклуванні та участі 
друзів, а і здатності розпізнати ознаки можливої небезпеки: 
депресія, значні зміни поведінки чи особистості людини.

* 2. Прийміть суїциданта як особистість. 

Якщо ви думаєте, що комусь загрожує небезпека самогубства, дійте 
згідно зі своїми власними почуттями й переконаннями. Небезпека, 
що ви перебільшите потенційну загрозу, - ніщо в порівнянні з тим, 
що хтось може загинути через ваше невтручання.

* 3. Налагодьте турботливі стосунки.

У цій ситуації є час для доброзичливої підтримки, яку потрібно 
висловлювати не лише словами, а й діями. Саме приймаючи таку 
людину, ви зможете проникнути в її ізольовану душу. 

* 4. Будьте уважним слухачем.

Якщо людина перебуває у депресивному стані, їй більше       
потрібна говорити самій, аніж слухати когось. Вона страждає        
від сильного почуття відчуження і не завжди готова сприйняти   
ваші поради, думки. 

* 5. Не сперечайтеся.

* 6. Запитуйте.

Найкраще запитати: "Ти думаєш про самогубство?" Це не викличне 
подібної думки, якщо її раніше не було. 

Допомога потенційному суїциданту:



*7. Не пропонуйте невиправданих утіх.

Суїциданти з презирством ставляться до таких 
зауважень, як : "Нічого, нічого, в інших є такі самі 
проблеми, як і в тебе", - оскільки вони різко 
контрастують із їхніми стражданнями.

*8. Пропонуйте конструктивні підходи.

Потенційному самогубцеві потрібно допомогти 
ідентифікувати проблему якомога  точніше визначити, 
що її поглиблює, а також переконати в тому, що він 
може говорити про почуття без сорому, навіть якщо це 
ненависть чи бажання помсти.

*9. Вселяйте надію.

Важливо допомогти суїцидальним особам зрозуміти, 
що не потрібно зупинятися на одному полюсі емоцій. 
Людина може любити і  водночас відчувати ненависть: 
сенс життя не зникає, навіть якщо воно приносить 
душевні страждання.

*10. Не залишайте людину одну у випадку ситуації 
високого суїцидального ризику.




