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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604 
 

03.12.2021 № 01/03-256 Керівникам органів управління освітою 

міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

військово-цивільних адміністрацій, 

завідувачам (директорам) методичних 

служб міст, районів, ТГ, директорам 

(завідувачам) центрів практичної  

психології і соціальної роботи, центрів 

професійного розвитку педагогічних  

працівників, керівникам ЗЗСО,ЗДО 

        

 

Методичні рекомендації  

за підсумками роботи методичної студії 

для фахівців психологічних служб 

 

З метою подальшої реалізації статті 76 Закону України «Про освіту» та за 

підсумками обласного заходу 01.12.2021 року за темою «Соціально-

психологічна дезадаптація підлітків як феномен суїцидальних проявів» для 

практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних 

центрів, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату Донецької обласної ради – Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

рекомендує звернути увагу на: 

- інформування учасників освітнього процесу щодо діяльності 

гарячих ліній, громадських та державних організацій та доступу 

до їх послуг;  

- алгоритм дій при виявленні здобувача освіти із ознаками 

суїцидальної поведінки (додаток 1); 

- використання 7-ми компонентної системи роботи з профілактики 

суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти (додаток 2). 
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Всі матеріали заходу та навчальне відео «Чому бути підлітком складно» 

розміщені на офіційному сайті КЗ ДНМЦ ПС за посиланням: 

https://dnmcps.com.ua/01-12-2021-metodychna-onlayn-studiya-sotsialno-

psykholohichna-dezadaptatsiya-pidlitkiv-yak-fenomen 

 

Просимо керівників довести вищезазначену інформацію до практичних 

психологів та соціальних педагогів з метою посилення профілактичної роботи та 

значного зменшення ризику суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти на 

рівні міст, ТГ, закладів освіти.  

 

 

З повагою, в.о. директора             Н. В. Лугінець 

 

Виконавець:  

О.А. Матушенко 

(066) 830 13 55 
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Додаток 1 

до листа КЗ ДНМЦ ПС 

від 03.12.2021 №01/03-256 

 

 

Алгоритм дій при виявленні здобувача освіти із ознаками суїцидальної 

поведінки.  

Доступ до перегляду за посиланням: https://dnmcps.com.ua/videorolik-

metodista-kz-dnmc-ps-matushenko-o-algoritm-diy-pri-potenciynomu-suicidi-

zdobuvacha  

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 ситуацію навколо здобувача освіти. 

Слухати про все, що буде говорити здобувач освіти. Якщо він замкнувся – 

не чинити тиск на нього. 

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. Перший контакт із людиною, яка перебуває у 

кризовому стані, використовується для оцінки ситуації. 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. 

Необхідно з’ясувати, чи є в родині дитини/підлітка дорослий, якого він поважає і 

любить, який є авторитетом або соціально близькою людиною. Знайти його і 

залучити до роботи. Дуже важливо, наприкінці початкової оцінки прийняти 

рішення про наступну форму втручання та надання допомоги. 

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. На цьому етапі практичний психолог 

використовує методи, які демонструють турботу й емпатію, формують поведінку, 

спрямовану на подолання проблем; сприяють зменшенню вираження афекту, 

нормалізації спілкування, досягнення усвідомлення молодою людиною своїх 

проблем і відчуттів. 

Практичному психологу разом із батьками, педагогами закладу освіти 

потрібно організувати щоденне спілкування з молодою людиною, вчителями та 

https://dnmcps.com.ua/videorolik-metodista-kz-dnmc-ps-matushenko-o-algoritm-diy-pri-potenciynomu-suicidi-zdobuvacha
https://dnmcps.com.ua/videorolik-metodista-kz-dnmc-ps-matushenko-o-algoritm-diy-pri-potenciynomu-suicidi-zdobuvacha
https://dnmcps.com.ua/videorolik-metodista-kz-dnmc-ps-matushenko-o-algoritm-diy-pri-potenciynomu-suicidi-zdobuvacha
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сім’єю, розробити індивідуальну програму психологічної допомоги та 

формування захисних антисуїцидальних бар’єрів.  

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». 

Крок 10-й: організувати профілактичну роботу у закладі освіти за 7-ми 

компонентною схемою відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020-2021 н. р.». Затвердити план дій 

наказом по закладу освіти. 

У випадку завершеного суїциду організувати групову роботу (40-годин) з 

класом (групою), де навчався суїцидент, для уникнення ефекту Вертера – 

наслідування суїцидальної поведінки у проблемних ситуаціях. 
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Додаток 2 

до листа КЗ ДНМЦ ПС 

від 03.12.2021 №01/03-256 

 

Методичні рекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки  

серед здобувачів освіти у 2021-2022 н. р.  

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки 

дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив 

соціальних мереж в інтернеті. Також обтяжують стан подій й сезонні коливання 

суїцидальності, надмірна психологічна напруга в суспільстві, спричинена 

складною соціально-політичною ситуацією в Україні, продовженням бойових дій 

в Донецькій і Луганській областях,  порушенням плину повсякденного життя 

внаслідок запровадження карантинних обмежень.  

Соціальне дистанціювання, обмеження контактів з однолітками призводять 

до сенсорної депривації, монотонії, гіподинамії, нудьги, похідними від яких може 

стати душевний дискомфорт, депресія. 

Порушення депресивного спектра, підвищений рівень тривожності та 

агресивності, самоушкоджувальна поведінка та суїцидальні спроби – одні з 

найпоширеніших проявів порушення психологічного благополуччя серед дітей та 

підлітків, які потребують психологічного втручання.  

Поняття суїцидальної поведінки 

Суїцидальна поведінка включає усі прояви суїцидальної активності - думки, 

наміри, висловлювання, загрози, спроби самогубства, – і уявляє собою ланцюг 

аутоагресивних дій людини, свідомо чи навмисно спрямованих на позбавлення 

себе життя через зіткнення з нестерпними життєвими обставинами. Така 

поведінка є динамічним процесом і складається з наступних етапів: 

1. Етап суїцидальних тенденцій – вони є прямими чи непрямими ознаками, 

що свідчать про зниження цінності власного життя, про втрату сенсу життя, про 

небажання жити; суїцидальні тенденції виявляються у думках, намірах, почуттях 

або загрозах. 

2.  Етап суїцидальних дій – він починається, коли відповідні тенденції 

приходять у дію; під суїцидальною спробою розуміється суїцид, який з 

незалежних від людини обставин був відвернутий і не привів до летального 

наслідку; суїцидальні тенденції можуть трансформуватися у завершений суїцид, 

результатом якого є смерть людини. 

3. Етап постсуїцидальної кризи – він продовжується з моменту здійснення 

суїцидальної спроби до повного зникнення суїцидальних тенденцій». 

Більшість підлітків (до 70%) обмірковують і здійснюють суїцид впродовж 

1-2 тижнів. Але підлітковому віку властива імпульсивність дій, тому іноді 

тривалість усіх трьох фаз може бути дуже короткою, не більше 1 години. 
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Звичайно, що це вимагає від оточуючих, особливо від практичних психологів, 

оперативних дій у наданні адекватної допомоги таким підліткам. 

За визначенням Е. Шнейдмана, основною причиною самогубства є 

душевний біль, який переживає підліток внаслідок: 

- відсутності любові і підтримки з боку найближчих людей; 

- насилля, несхвалення, завищених очікувань, поганого ставлення; 

- сімейного конфлікту, сімейних втрат; 

- відчуття малоцінності і непотрібності; 

- переживання нещасливого кохання, руйнування значимих стосунків. 

Для раннього виявлення ознак суїцидальної поведінки особливе значення 

мають: 

 облік перенесених захворювань або травми мозку; 

 вплив складних відносин в сім'ї на психіку дитини як додаткового стрес-

фактора; 

 аналіз причин підвищення дратівливості, підвищеної вразливості, появи 

боязкості, почуття власної неповноцінності, перебільшення своїх 

недоліків, приниження успіхів і достоїнств. 

Для вичерпної характеристики форм і методів реалізації суїцидальної 

поведінки, можливо виділити десять загальних рис, властивих усім 

самогубствам: 

1.  Загальною метою усіх суїцидів виступає пошук рішення, адже суїцид не 

є випадковою дією – його ніколи не здійснюють без сенсу чи безмотивно. Він є 

виходом із утруднень, кричи чи нестерпної ситуації, йому властива своя логіка і 

доцільність. Щоб зрозуміти причину суїциду, слід дізнатися проблем, для 

розв'язання яких він був призначений. 

2. Загальним завданням усіх суїцидів є припинення свідомості, повне 

припинення свого потоку свідомості, непереносимого болю – як розв'язання 

болісних і нагальних проблем. Відповідно до цього, суїцид складається з трьох 

частин – наявності у людини, що впала у відчай, душевного хвилювання, 

підвищеного рівня тривоги і високого летального потенціалу. 

3. Загальним стимулом при суїциді виступає нестерпний психічний біль. 

Можна стверджувати, що припинення своєї свідомості – це те, до чого рухається 

суїцидент, а душевний біль – це те, від чого він намагається втекти, адже ніхто не 

здійснює суїцид від радості. 

4. Загальним стресором при суїциді є незадоволені психологічні потреби, 

адже суїцид здійснюється передовсім саме через нереалізовані або незадоволені 

потреби. В цьому плані можна зазначити, що відбувається багато безглуздих 

смертей, але ніколи не буває безглуздих і необґрунтованих суїцидів. 

5. Загальною суїцидальною емоцією виступає безпорадність-безнадійність – 

у   суїцидальному   стані   виникає   переважне   почуття   безпорадності - 

безнадійності. В цьому стані людина начебто констатує: «Я нічого не можу 
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зробити, крім самогубства, і ніхто не може мені допомогти, полегшити біль, який 

я відчуваю». 

6. Загальним внутрішнім відношенням до суїциду є суперечливість, 

амбівалентність – людина відчуває потребу у здійсненні суїциду і водночас бажає 

порятунку і втручання інших.  

7.  Загальним   станом   психіки   є   звуження   пізнавальної  сфери,   що 

відбувається у формі минущого емоційного та інтелектуального звуження 

свідомості з обмеженням можливостей у виборі варіантів поведінки, що зазвичай 

доступні свідомості даної людини, коли вона не знаходиться у панічному стані. 

8.  Загальною дією при суїциді стає втеча, що відображає намір людини 

покинути зону нещастя. Суїцид вважають тому межовою, остаточною втечею. 

Сенс самогубства полягає у радикальній і  остаточній зміні  обставин, 

«декорацій» життя. 

9. Загальною закономірністю суїциду виступає відповідність суїцидальної 

поведінки загальному стилю поведінки впродовж життя. Незважаючи на те, що 

суїцид уявляє собою вчинок, якому немає аналогу у попередньому житті людини, 

все ж йому можна знайти відповідність у стилі та характері повсякденної 

поведінки даної людини. Це і попередні переживання душевного хвилювання, і 

здатність переносити психічний біль. 

Передусім слід пам’ятати, що провідним видом діяльності в підлітковому 

віці є інтимно-особистісне спілкування, у процесі якого формуються 

індивідуальні цінності, ставлення до багатьох аспектів «світу дорослих», навички 

міжособистісного розуміння, емоційні прив’язаності, емпатія, спрямованість 

особистості та ін.  

Проблеми і труднощі, які виникають у підлітків підчас реального 

спілкування з однолітками та батьками, штовхають їх до все тривалішого 

спілкування в соціальних мережах. Тому особливу увагу слід приділяти 

«ізольованим» і «відторгнутим» підліткам.  

Наголошуємо: особливу увагу слід приділяти не тим підліткам, які 

проявляють яскраву асоціальну поведінку – їхнє коло спілкування зазвичай 

знаходиться поза межами навчального закладу та сім’ї (з такими підлітками 

необхідно працювати за окремими методиками), а підліткам, які виглядають 

пасивними, тихими, замкненими, відлюдними. Саме остання категорія підлітків 

зазнає високого ризику мережевої залежності та суїцидальної поведінки.  

Важливо враховувати наступні фактори ризику суїциду: 

- висока конфліктність спілкування; 

- ізоляція підлітка у класі чи групі; 

- несприятливе сімейне оточення; 

- спадковий фактор; 

- неадекватна самооцінка; 

- конфлікт, психотравмуюча ситуація; 
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-  різка зміна у поведінці; 

- асоціальний спосіб життя; 

- егоцентризм; 

- втрата членів сім'ї, погані стосунки. 

Суїцидальну поведінку найчастіше пов’язують з життєвою або 

психологічною кризою особистості. Оскільки в підлітків життєвого досвіду 

недостатньо, то й засобів подолання життєвих криз теж недостатньо. Тут 

необхідна стороння допомога – друзів, батьків, психолога. Суїцидальна поведінка 

зазвичай не виникає раптово; спробі суїциду передує низка подій, умов, зовнішніх 

та внутрішніх факторів. Існують певні ознаки в поведінці підлітка, що можуть 

вказувати на посилення суїцидальних тенденцій. Тому вчителі, батьки і 

працівники психологічної служби повинні мати знання і вміння впізнавати такі 

«тривожні дзвіночки» та діяти на випередження. 

Деякі з цих ознак мають, так би мовити, «подвійне» значення, тобто можуть 

свідчити не тільки про суїцидальну загрозу, а і про інші особистісні проблеми, 

кризи у житті юної людини. Але психологу не слід ніколи забувати про 

«суїцидальну тему» при появі цих ознак. Для уточнення висновку про наявність 

суїцидальної загрози доцільно використовувати спеціальні психодіагностичні 

засоби – карти, опитувальники, тести. 

Організація роботи щодо профілактики  суїцидальної поведінки 

серед здобувачів освіти 

Профілактика суїцидальних дій є комплексним завданням та 

забезпечується комплексним підходом і конкретною превентивною стратегією. 

Для ефективного виявлення суїцидальних тенденцій слід сформувати адекватне 

ставлення до цього явища, подолати помилкові думки, стереотипи щодо його 

розуміння у учасників освітнього процесу. 

ВАЖЛИВО! Згідно з листом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної 

служби у системі освіти на 2020-2021 н. р.» система роботи з профілактики 

суїциду має містити такі компоненти:  

1. Психологічна просвіта учасників освітнього процесу. 

2. Створення позитивного психологічного клімату у закладі освіти і 

сім’ї. 

3. Психологічна та педагогічна діагностика суїцидальних тенденцій. 

4. Психологічне консультування здобувачів освіти. 

5. Психолого-педагогічна корекція суїцидальних тенденцій. 

6. Систематичний контроль динаміки змін у поведінці підлітка. 

7.При потребі – переадресування суїцидальної справи фахівцям 

медичного профілю. 
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Розглянемо ці компоненти детальніше. 

1. Психологічна просвіта учасників освітнього процесу передбачає: 

 для педагогічних працівників:  

- проведення майстер-класів, семінарів, психолого-педагогічних консиліумів на 

теми: «Емоційні розлади у дітей та підлітків», «Фактори, що впливають на 

суїцидальну поведінку підлітка», «Соціальний статус учня в групі», 

«Цінність особистості», «Як допомогти дитині при загрозі суїциду?» тощо. 

Бажано, до проведення методичних заходів дослідити соціально-психологічний 

клімат учнівських колективів, соціальний статус здобувачів освіти тощо; 

 для батьків: 

- організація роботи батьківського психологічного класу або батьківського 

всеобучу з тем «У сім’ї підліток», «Емоційні розлади у дітей», «Депресивні 

стани у підлітків», «Алкоголізм і наркоманія у підлітковому віці», 

«Психологія особистісних і міжособистісних конфліктів» тощо; 

 для здобувачів освіти: 

- проведення просвітницьких заходів про цінність особистості й сенс життя, 

наприклад, диспутів, інтерактивних бесід, круглих столів, тематичних діалогів  

«Я – це Я», «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», 

«Невпевненість у собі», «Конфлікти», «Підліток і дорослий», «Спілкування з 

дорослими», «Спілкування з однолітками протилежної статі», «Підліткові 

ініціації», «Стрес і депресія» тощо; 

 для усіх учасників освітнього процесу: 

- створення у закладах освіти інформаційного куточка з методичною 

літературою, інформацією про «телефони довіри», адреси і режими роботи 

спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги, інших фахівців. 

 

2. Створення позитивного психологічного клімату у закладі освіти і 

сім’ї. 

Негативна атмосфера у сім’ї тягне за собою прояви грубості, егоїзму та 

інших негативних рис характеру в поведінці дітей. Закладу освіти важко цьому 

протистояти.  

Для успішного формування позитивного психологічного клімату у закладі 

освіти і сім’ї педагогічні працівники,  співпрацюючи з психологічною 

службою, повинні постійно збирати й аналізувати інформацію про учнівський 

колектив, використовуючи різні методи (соціометрію, анкети, твори тощо), і на 

основі цього аналізу планувати і здійснювати психолого-педагогічний вплив на 

здобувачів освіти та їх батьків. 

Психолого-педагогічний вплив передбачає залучення учасників освітнього 

процесу до: 

 громадської діяльності (спортивні змагання, клуби, товариства тощо), 
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 культурно-виховних заходів, які сприяють формуванню позитивних 

громадянських, естетичних почуттів, духовності учнів. 

 заходів, спрямованих на згуртування учнівського колективу, на 

адаптацію здобувачів освіти до умов навчального закладу, формуючи 

(підсилюючи вже наявні) антисуїцидальні бар’єри.  

Діяльність фахівців психологічної служби має бути спрямована на 

усвідомлення та закріплення життєвих цінностей та пріоритетів, завдяки яким 

особистість зберігає здорове бажання жити. 

Врахування впливу цінностей групи на ціннісне поле здобувача освіти 

дозволяє фахівцям психологічної служби використовувати не лише індивідуальні, 

але і групові методи профілактики і корекції суїцидальної поведінки. 

 

3. Психологічна та педагогічна діагностика суїцидальних тенденцій: 

Основними "інструментами" педагогів для оцінки суїцидального ризику є 

бесіда з підлітком, спостереження за ним. 

У процесі спостереження фахівці психологічної служби, педагоги, батьки 

звертають увагу на маркери суїцидального ризику: вербальну і фізичну агресію; 

високу конфліктність; ізоляцію або неприйняття однолітками; різкі зміни в 

поведінці; неадекватну самооцінку; несприятливе сімейне оточення; 

психотравматичні події (смерть близької людини, міжособистісний конфлікт, 

поганий вчинок, погані стосунки у сім’ї тощо); алкоголізм і наркоманію, 

виявлення ознак емоційних порушень. 

Деякі з цих ознак мають, так би мовити, «подвійне» значення, тобто можуть 

свідчити не тільки про суїцидальну загрозу, а і про інші особистісні проблеми, 

кризи у житті юної людини. Але психологу не слід ніколи забувати про 

«суїцидальну тему» при появі цих ознак. Для уточнення висновку про 

наявність суїцидальної загрози доцільно використовувати спеціальні 

психодіагностичні засоби - карти, опитувальники, тести: 

1) методика з визначення  здатності  учня до адаптації у  кризові періоди 

розвитку; 

2)  соціометрія і референтометрія; 

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

4)   методика «Шкільна тривожність» Філліпса;  

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

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

7) методика визначення рівня нервово-психічної стійкості, ризику 

дезадаптації в стресі; 

8) об'єктивна методика визначення типу темпераменту за Б.И. Цукановим; 
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9) модифікований опитувальник   для ідентифікації типів акцентуацій 

характеру у підлітків (О.Є. Лічко - С.І. Подмазін) і карта виявлення ризику 

суїцидальності (В.М. Прийменко); 

10)  тест на визначення суїцидального ризику СР-45; 

11) тест на виявлення суїцидальних намірів (Н.Шавровська, О.Гончаренко, 

І.Мельникова); 

12) методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М.В. 

Горська);  

13) методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності (Д. 

Рассел і М. Фергюсон); 

14) шкала депресії (адаптація Г. Балашова); 

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

Раймонд). 

При нагоді можуть використовуватися й інші методики, що орієнтовані на 

виявлення ознак ризику суїцидальної поведінки. 

Масова психологічна діагностика учнів щодо виявлення суїцидального 

ризику не проводиться. Для первинного виявлення достатньо опитування батьків, 

педагогів, однолітків, та наявного діагностичного матеріалу за напрямом адаптації 

здобувачів освіти. 

Індивідуальна діагностика здобувачів освіти щодо ризиків суїцидальної 

поведінки, відповідно до Положення про психологічну службу, проводиться лише 

за письмовою згодою батьків. 

Результати психодіагностики щодо виявлення суїцидального ризику не 

розголошуються нікому, окрім батьків. Конфіденційність порушується лише у 

разі прямої загрози: якщо дитина повідомляє про жорстоке поводження з нею з 

боку батьків або про намір суїциду. 

 

4. Психологічне консультування учнів. 

Після інтерпретації результатів діагностики фахівець психологічної служби 

визначає здобувачів, що мають комплекс суїцидальних факторів, з якими і 

необхідно вести поглиблену роботу, надає рекомендації щодо розроблення 

індивідуальної програми супроводу учня (психологічна складова). 

Психологічне консультування, як індивідуальна робота зі здобувачем 

освіти, також має бути добровільним. 

 

5. Психолого-педагогічна корекція суїцидальних тенденцій передбачає 

навчання здобувачів освіти технік керування емоціями, зняття м’язового й 

емоційного напруження; набуття навичок конструктивних поведінкових реакцій у 

проблемних ситуаціях; розвиток позитивної самооцінки; усвідомлення цінності 

особистості, соціального статусу в групі, посилення можливості емоційної 

стійкості («резилієнс») та адаптаційних здатностей в умовах найближчого 
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соціального оточення; тренінги особистісного зростання тощо. Для цього також 

потрібна письмова згода батьків. 

Міністерство освіти і науки України рекомендує фахівцям психологічної 

служби використовувати у роботі корекційні програми розміщені на сайті 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» у розділі 

«Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби 

у системі освіти України» за посиланням:https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-

suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-

ta-sotsialnyh-pedahohi/. 

 

6. Систематичний контроль і врахування динаміки змін в особистості 

та поведінці підлітка – моніторинг ознак, тенденцій, ризиків суїцидальної 

поведінки на всіх етапах роботи з ним. 

 

7. При потребі – переадресування суїцидальної справи фахівцям 

медичного профілю.   

Варто пам’ятати, що робота психолога полягає в основному в профілактиці 

суїцидальної поведінки, і ведеться з психічно здоровими особами, а людина з 

суїцидальними намірами знаходитися в пограничному стані, що відноситися вже 

до діяльності психіатрів і психотерапевтів. 

• Тому в разі загрози або повторних проявах суїцидальних спроб, 

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). 

У 2021-2022 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує: 

І. Здійснювати профілактичну роботу з питань попередження суїцидальних 

тенденцій серед здобувачів освіти, керуючись нормативними документами, а 

саме: 

Міжнародні нормативно-правові акти: 

1. Конвенція ООН «Про права дитини». 

Закони України 

1. Закон України «Про охорону дитинства».  

2. Закон України «Про освіту». 

3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

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/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/
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Державні цільові програми і стратегії 

1. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021—2025 

роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 

2021 р. №579. 

2. Національна стратегія розбудови безпечного і здорового середовища в 

Новій українській школі, затвердженої Указом Президента України від 25 

травня 2020 року №195/2020. 

Листи Міністерства освіти і науки України 

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2014 №1/9-179 «Щодо 

профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів та учнівської молоді». 

2. Лист Міністерства освіти і науки  України від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 

«Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень». 

3. Лист Міністерства освіти і науки  України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу (цькуванню)». 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 

2021/2022 н. р.». 

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі 

питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в 

дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Листи КЗ ДНМЦ ПС 

1. 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». 

2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.09.2020 № 01/03-163 «Щодо посилення  та 

активізації заходів з профілактики суїцидальної поведінки». 

3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.12.2020 № 01/03-227 «Про узагальнення даних за 

ІV квартал та посилення роботи щодо профілактики суїцидальної поведінки 

серед здобувачів освіти». 

4. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 23.02.2021 № 01/03-56 «Про посилення  роботи 

щодо профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

5. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 13.04.2021 № 01/03-89 «Про узагальнення 

інформації за І квартал 2021 року та посилення  роботи щодо профілактики 

суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

6. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 13.04.2021 № 01/03-90 «Про узагальнення 

інформації за І квартал 2021 року та посилення  роботи щодо профілактики 

суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 
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7. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 30.06.2021 № 01/03-142 «Про узагальнення 

інформації за ІІ квартал 2021 року щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 

8. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 06.08.2021 № 01/03-174 «Про узагальнення 

інформації за 2020-2021 навчальний рік щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 

9. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 06.08.2021 № 01/03-175 «Про узагальнення 

інформації за 2020-2021 навчальний рік щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 

Фахівці психологічних служб області мають можливість детального 

вивчення нормативної бази з вищезазначеного питання, методичних матеріалів, 

рекомендацій, діагностичного інструментарію щодо профілактики суїцидальних 

проявів та ознайомлення з діяльністю гарячих ліній, громадських, державних 

організацій і доступу до їх послуг, на офіційному сайті КЗ ДНМЦ ПС: 

dnmcps.com.ua, де інформація надається структуровано, з охопленням усіх 

напрямів роботи та постійно оновлюється. 

Також з червня 2020 року у соціальній мережі Facebook функціонує група 

«Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти» (Психологічна служба Донеччини), де фахівці психологічних 

служб зможуть знайти корисну інформацію для себе або ж поділитися своїм 

досвідом.  

ІІ. Удосконалювати систему роботи з питань профілактики суїцидальних 

тенденцій, враховуючи наступні аспекти: 

- виконання заходів Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища в Новій українській школі, затвердженої Указом 

Президента України від 25.05.2020 №195/2020; 

- підвищення компетентності професійної діяльності фахівців психологічної 

служби у напрямі кризового консультування; 

- сприяння впровадженню факультативних курсів, гуртків, годин психолога в 

освітній процес задля підсилення психологічної складової у вихованні дітей та 

учнівської молоді; 

- налагодження співпраці з органами й службами, в компетенції яких 

визначено надання екстреної та пролонгованої психологічної допомоги, зокрема 

щодо протистояння негативним інформаційним впливам, залучення громадських 

організацій, Центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

територіальних громад; 

- надання інформації всім учасникам освітнього процесу щодо збереження 

їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я. 

https://dnmcps.com.ua/
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- поширення в закладах освіти практики функціонування служб порозуміння 

(шкільної медіації); 

- систематичне проведення просвітницько-профілактичних заходів з 

учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності, медіазахисту та цифрової 

гігієни, навичок збереження власного життя та здоров’я, а також запобігання 

небезпечній поведінці; 

- формування конструктивних способів вирішення складних життєвих 

ситуацій та адаптивних копінг-стратегій у всіх учасників освітнього процесу; 

- надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу 

(цькувань);  

- пошук нових дієвих форм просвітницької та профілактичної роботи з усіма 

учасниками освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема під час здійснення трудових функцій у віддаленому режимі 

дистанційної освіти; 

- розроблення та розповсюдження серед учасників освітнього процесу 

інформаційних матеріалів щодо здорового та безпечного способу життя, 

розміщення їх електронних версій на веб-сайтах закладів освіти, на сторінці 

«Кабінет психолога/соціального педагога» тощо. 

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. 

На сайті Міністерства освіти і науки України можна знайти розділ «Безпека 

дітей в інтернеті» для підвищення рівня обізнаності батьків і педагогів 

bit.ly/3axYT62. Зокрема, розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії 

«дитина-інтернет-мобільний зв'язок» від Національної експертної комісії України 

з питань захисту суспільної моралі. 

Чат-бот «Кіберпес» у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти 

дітям, батькам і педагогам у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу. 

Також можна знайти матеріали для проведення уроків та квестів для різних 

вікових груп щодо безпечної поведінки в Інтернеті. 

На платформі цифрової освіти «ДІЯ» за посиланням 

https://osvita.diia.gov.ua/courses можна переглянути освітній серіал для батьків 

«Безпека дітей в інтернеті» про те, як убезпечити дітей онлайн від шкідливих 

матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок і сексуального насильства. 

https://bit.ly/3axYT62?fbclid=IwAR0qGbTI7w7_ZwahUT6H-SG8mx8oW06uU5RfaNYRT8lyR2EGNga0f-RLZpI
https://osvita.diia.gov.ua/courses
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Також, при плануванні профілактичної роботи фахівцям психологічної 

служби слід звернути увагу на впровадження профілактичних програм, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Режим доступу до інформаційної бази професійного інструментарію 

фахівців психологічної служби системи освіти України: 

https://drive.google.com/file/d/0B4dECkOEfUjvNUtPajFHMDNRbm8/view 

ВАЖЛИВО! Психологічне забезпечення освітнього процесу (профілактика, 

корекція, консультування тощо) спирається на діагностичну складову. Вкотре 

акцентуємо увагу та доводимо до відома фахівців психологічної служби, що 

Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 

роботи розроблено методичні рекомендації «Застосування діагностичних 

мінімумів у діяльності працівників психологічної служби». Діагностичний 

мінімум розміщений за посиланням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-

ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-

pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-

robota/ 

Беззаперечною умовою профілактичної роботи є врахування вікових, 

індивідуальних і соціальних умов розвитку підростаючої особистості, стану її 

соціальних зв’язків з найближчим соціальним оточенням.   

Профілактичні заходи будуть ефективними лише за умови систематичного, 

комплексного впровадження різних форм, методів, засобів у поєднанні з 

діяльністю, спрямованою на створення умов для повноцінної життєдіяльності та 

самореалізації учасників освітнього процесу.  
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5. Лист Міністерства освіти і науки  України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження 

і протидії булінгу (цькуванню)». 

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 

2020/2021 н. р.». 

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-362 «Деякі 
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