
Донецький обласний навчально-методичний центр 
психологічної служби системи освіти 



Вітаємо 
учасників методичної онлайн студії



ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ

➢ФОКУС - перебуваємо тут і зараз

➢АКТИВНІСТЬ – вмикаємо 
видеозв’язок

➢УВАГА – вимикаємо мікрофони

➢ТРИВАЛІСТЬ – 2 години

➢ПИТАННЯ – в чаті

➢ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК - необхідна 
складова ефективної співпраці



Порядок денний:

1. Соціально-психологічна дезадаптація – один з основних факторів 
суїцидальної поведінки

2. Специфіка соціально-психологічної дезадаптації в процесі суїцидогенезу. 
Шляхи корекції дезадаптованої поведінки здобувачів освіти 

3. Своєчасне виявлення та реагування учасників освітнього процесу               
на вчинення домашнього насильства щодо дитини як засіб профілактики 

суїцидальної поведінки

4. Практична частина. Опрацювання алгоритму дій при виявленні 
здобувача освіти із ознаками суїцидальної поведінки 





Основу дезадаптованої поведінки 

складає

під його впливом поступово формується 

у формі тих або інших відхилень в поведінці 

як  

на систематично, постійно провокуючі чинники, 

конфлікт

неадекватне реагування на умови і вимоги середовища

реакція

з якими підліток не може справитися



Структура суїцидальної поведінки:

особисті 
деформації 

та 
негативні 
соціальні 
фактори 

конфліктні 
ситуації 

соціально-
психологічна 
дезадаптація 

крах 
ціннісних 
орієнтацій 

провокуючі 
зовнішні 

чинники та 
мотиваційна 
готовність 

прийняття 
рішення 

піти з життя 

парасуїцид

суїцид 



ВАЖЛИВО!!! 

Парасуїцид 

(тобто потенційно небезпечна для життя або 

саморуйнівна поведінка 

за відсутності наміру позбавити себе життя) 

має розглядатися як передумова самогубства у підлітків. 

Наявність парасуїцидальної поведінки в минулому 

є вірогідним провісником виникнення суїцидальності.



Суїцидогенний комплекс:

1) знижену толерантність до емоційних 
навантажень; 

2) своєрідність когнітивної сфери (тунельне 
мислення); 

3) неблагополуччя комунікативної сфери; 

4) неадекватна можливостям особистості 
самооцінка (занижена, лабільна або завищена); 

5) слабкість особистісного психологічного захисту; 

6) зниження і втрата цінності життя.

1) домінування негативних 
емоцій

Показники  
особистісного рівня 

дезадаптації

2) підвищення особистісного 
рівня тривожності

3) нестійка неадекватна 
самооцінка

4) невпевненість у собі, у власних 
силах, здатності вирішити 

проблеми свого життя



Шляхи корекції дезадаптованої поведінки  
здобувачів освіти

•Важливим чинником побудови адекватної 
стратегії допомоги підлітку є розуміння 

внутрішніх механізмів дезадаптованої поведінки, 
а також тих незадоволених потреб, які стоять за 

цим, — потреби у прийнятті, розумінні, допомозі, 
визнанні, протесті та прояві своєї незгоди з тим, 

що трапилося в його житті тощо.



Діагностика -
необхідна 

передумова 
корекційної 

роботи

Вивчення 
особової 
справи 

Діагностика 
характеро-

логічних 
особливостей

здобувача 
освіти

Дослідження 
соціально-

психологічного 
клімату у класі, 

групі 

Дослідження 
соціально-

психологічного 
клімату сім’ї



Орієнтовний перелік 
діагностичних методик 

Характерологічний  опитувальник, К. Леонгард – Г. Шмішек

Карта спостереження Д. Стотта. Шкали: труднощі адаптації дитини в школі, емоційний стан дитини, що 
не дозволяє їй адекватно пристосуватися до вимог шкільного життя 

Методика визначення особистісної адаптованості школярів, А. В. Фурман 

Методика для оцінки психологічних захистів (вивчення індексу життєвого стилю),
Р. Плутчик, Г. Келлерман

Методика оцінки соціально-психологічної адаптованості, К. Роджерс і Р. Даймонд, в 
адаптації Т. В. Снєгирьової

Соціометрія

Опитувальник Т. М. Ахенбаха для вчителів. Шкали: особливості поведінки підлітка



Орієнтовний перелік діагностичних методик
Особливу увагу звернути на рівень тривожності!!!   

Методика «Шкала тривожності» Дж. Тейлора 

Методика «Дослідження тривожності» Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна

Методика «Самооцінка психічних станів» Г.Айзенка

Методика « Виявлення рівня тривожності (за О. Кондашем)

Проективна методика «Людина під дощем»



• 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)

Діагностичний 

мінімум  

щодо виявлення 

суїцидальної 

загрози: 



Однією з найефективніших форм роботи 
з підлітками є групові заняття 

➢Заняття з розвитку комунікативних навичок, ефективної 
соціальної взаємодії.

➢Заняття щодо підвищення впевненості в собі.

➢Заняття щодо зниження тривожності та подолання страхів.

➢Заняття з розвитку навичок емоційної саморегуляції.

➢Заняття з розвитку креативності.

➢Заняття з розвитку асертивності.

Важливо формувати сприятливий психологічний клімат 
та конструктивні взаємини за допомогою ігрових 

прийомів корекції згуртованості колективу.



Інформаційна база професійного інструментарію фахівців 
психологічної служби у системі освіти України 
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/


Чому бути підлітком складно?



Критерії ефективності корекційної роботи 
(Зазначені показники вимірюються за допомогою методик, 

запропонованих у діагностичному етапі роботи)

Зниження 
особистісного рівня 

тривожності

Стійка адекватна 
самооцінка

Домінування 
позитивних емоцій 

Впевненість у собі,  
у власних силах




