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Життя - це безцінний дар, що 
дається людині при народженні, 
і те, як людина розпорядиться 
ним, залежить від неї самої. 
                                       СОКРАТ 

 

Сумна статистика 
 
Самогубства у світі трапляються кожні 40 секунд, це 
900 тис.людей на рік, а спроби налічують 10—20 
млн . 
Основні причини самогубств серед дорослих — це 
бідність, безробіття, страх перед покаранням, 
душевні хвороби, домашні клопоти, пристрасті, 
монотонність життя і тяжкі захворювання. 
Але останнім цю сумну статистику поповнюють 
підлітки. 

 



 

Серед причин можливого скоєння самогубства 
підлітки називають 
 
 • домінування почуттів безнадії та безпорадності; 
 • підвищена чутливість до образи власної гідності; 
 • максималізм в оцінках подій і людей;  
 • невміння передбачати справжні наслідки своїх вчинків 
 
А це у поєднані із самовпевненістю в період становлення 
особистості, може спричинити відчуття відсутності виходу, 
фатальності конфлікту, загострює переживання відчаю та 
самотності. За такого внутрішнього стану навіть незначний 
стрес може призвести дитину до небезпеки суїциду.  



 

Теорія суїциду 
 
Самогубство (суїцид) — це крайній вид аутоагресії, 
навмисне самопозбавлення життя. 
 
Багато іменитих вчених присвячують свої праці 
з'ясуванню психології і психопатології суїциду, щоб 
допомогти виявленню і розумінню людей із 
схильністю до самогубства. Слід наголосити, що тема 
суїциду містить помилкові відомості та упереджені 
твердження й до цього часу, навіть не існує повної 
згоди між теоретиками. 
 Ознайомимося  з поглядами декількох послідовників 
різних психологічних шкіл.  
 
  



 

Зігмунт Фройд 
 
Фройд наголошував, що хоч про самогубство відомо мало, 
але, мабуть, воно дійсно є запереченням життя через 
пристрасне бажання смерті. Це зауваження було основою 
для створення положення Фрейда про існування інстинкту 
смерті. 
Суїцид і вбивство — це прояви імпульсного і руйнівного 
впливу Танатоса. Убивство — це агресія, спрямована на 
інших, а суїцид — це агресія, спрямована на себе. Дуже 
важливо, підкреслював Фрейд, що вбивство не можна 
виправдати, і воно може бути попереджене. Суїцид також, 
по суті, є вбивством навиворіт, не повинен бути виправданий 

і може бути попередженим. 
 



 

Альфред Адлер 
 
«Бути людиною — означає відчувати свою неповноцінність».  
 
У прагненнях вирішити свої життєві проблеми  люди  
долають своє відчуття неповноцінності, але, є й такі , яким це 
не вдається. Ці індивіди починають відчувати потребу 
знищити оточення.  
Суїцид у цьому контексті стає прихованою атакою на інших 
людей. За допомогою саморуйнування людина прагне 
викликати співчуття до себе і засудження тих, хто 
відповідальний за її занижену самооцінку. А. Адлер описував 
відчуття власної неповноцінності в суїцидальних людей, які 
«шкодять іншим своїми мріяннями про рани або наносять їх 
собі». 



 

Карл Юнг  
 
К. Юнг, торкаючись питання самогубства, зауважував, що є 
несвідоме прагнення людини до духовного переродження. 
Воно може стати важливою причиною смерті від власних 
рук.  
Піти від нестерпних умов справжнього життя це не єдине 
бажання людей, які кінчають життя самогубством. Вони 
поспішають зі своїм метафоричним поверненням у черево 
матері. Лише після цього вони перетворяться на дітей, знову 
народжених у безпеці. В образній мові символічної мудрості 
століть («архетипах») є відоме розп’яття: після смерті людину 
чекає нагорода у вигляді нового життя унаслідок воскресіння 



 

Норман Фейбероу  
 
Був президентом Міжнародної асоціації профілактики суїцидів і 
заснував міжнародний рух.  
Фейбероу вперше описав і систематично досліджував ті форми 
самодеструктивної поведінки, які до цього не належали до 
суїцидальних. Наприклад, зловживання різними речовинами, 
включаючи наркотики, алкоголь і тютюн; соматичні хвороби: 
захворювання серця або травми хребта, коли пацієнти не 
дотримуються призначеного лікування і режиму; злочини, 
проституція, делінквентна поведінка, які небезпечні можливістю 
краху особи; ризиковані види спорту, такі як стрибки з парашутом, 
у воду з великої висоти. 
Н. Фейбероу так коментує ці ризиковані захоплення: «Суспільство 
цінує небезпечні і ризиковані вчинки, оскільки вони додають 
інтересу життя, сприяють прояву інтенсивних емоцій.» 



 

Загальні риси суїцидів 
 
1. Загальною метою всіх самогубств є пошук рішення 
2. Загальним завданням всіх суїцидів є припинення свідомості. 
3. Загальний стимулом під час суїциду є нестерпний психічний 

біль 
4. Загальним стресором під час суїциду є фрустровані 

психологічні потреби. 
5. Загальною суїцидальною емоцією є безпорадність — 

безнадійність. 
6. Загальним внутрішнім ставленням до суїциду є 

амбівалентність. 
7. Загальним станом психіки є звуження когнітивної сфери. 
8. Загальною дією під час суїциду є агресія (втеча). 
9. Загальним комунікативним актом під час суїциду є 

повідомлення про свій намір. 
10. Загальною закономірністю суїциду є відповідність суїцидальної 

поведінки загальному стилю поведінки протягом життя. 
 

 



 

Загальні психологічні особливості, що характеризують 
суїцидальну поведінку.  
 
Егоцентризм — людина зосереджена лише на своїх 
переживаннях, стражданнях. Усе інше для неї просто 
перестає існувати. Егоцентризм суїцидента вказує на 
самознищення, високий негативізм до себе. 
 Аутоагресія — це негативне ставлення до себе, що досягло 
свого крайнього ступеня. Виявом аутоагресії є 
самозвинувачення із безмірним перебільшенням своєї 
провини, негативна самооцінка, думки про самогубство і 
суїцидальні дії. Аутоагресії в поведінці суїцидента практично 
завжди передує гетероагресія до близьких людей: 
підозрілість, необгрунтовані звинувачення, байдуже 
ставлення до хвороби або смерті іншої людини. 
 



 Песимістична особова установка на перспективи виходу із 
кризи — суїцидальні думки і наміри, стан депресії, тривоги, 
відчуття провини, підготовка і реалізація суїцидальних дій. 
 
 Паранояльність — це ригідність нервово-психічних 
процесів, наслідок розумових стереотипів, моральний 
догматизм, схильність до утворення надцінних ідей (під час 
суїцидальної поведінки — це ідея «відходу з життя» як 
єдиного способу виходу з кризи). 
 



 

А. Е. Лічко описує три типи суїцидальної поведінки: 
демонстративне, афектне й істинне (правдиве).  
 
Демонстративна суїцидальна поведінка Проводиться для 
впливу на оточення, щоб позбутися неприємностей, викликати 
жалість, співчуття або просто привернути до себе увагу, а 
можливо, і покарати когось, викликавши гнів з боку оточення. 
Дійсного наміру покінчити з життям тут немає. Людина, яка 
здійснює демонстративний суїцид, розраховує на те, що її вчасно 
врятують. Способи суїциду зазвичай лише безпечні. 
Однією з причиною найчастіше виявляється уражена 
самолюбність, втрата цінної для підлітка уваги, страх впасти в очах 
оточення, особливо однолітків. Звичайно, знехтуване кохання 
завдає чутливого удару по особі підлітка; тим більше, якщо це 
відбувається на очах однолітків. Іншою причиною 
демонстративного суїциду може бути необхідність вийти із 
серйозної ситуації, у яку потрапив підліток, уникнути покарання, 
викликати співчуття 
 



 Афектна суїцидальна поведінка Іноді суїцидальні 
демонстрації можуть бути наслідком реакції на гострі афектні 
ситуації. Подібні «афекти» у підлітка найчастіше можуть бути 
викликані самолюбством, приниженням в очах оточення, 
втратою надій. На тлі сильного афекту в якийсь момент його 
розвитку може виникнути дійсна суїцидальна мета або 
бажання махнути на все рукою і покластися на волю випадку. 
На тлі афекту демонстративні дії можуть завершитися 
суїцидом, оскільки вони за задумом переходять межу 
безпечного і призводять до смертельного результату. 
 



 

Істинна (правдива) суїцидальна поведінка Це результат 
обдуманого рішення піти із життя. Можливі неодноразові 
спалахи суїцидальних думок без здійснення яких-небудь 
спроб. Вони можуть з'являтися під час ударів життя по 
«слабких місцях» підлітка, особливо, якщо у підлітка 
виникають уявлення про власну неповноцінність, і в 
критичних ситуаціях, коли можуть мати дійсний 
суїцидальний характер. 
Суїцидальна поведінка виникає не через якийсь один мотив, 
а через систему мотивів, проте один із них обов'язково є 
провідним (від того, який саме і залежить тип суїцидальної 
поведінки). Під час суїцидальної поведінки ця система 
мотивів знаходиться в напруженій динаміці 
 



 

Особливості суїцидальної поведінки серед дітей 
та підлітків  
 
Дошкільникам невластиві роздуми про смерть, хоча ця тема 
не проходить повз їхню увагу (казки, події життя). 
 У 10—12 років смерть оцінюється як тимчасове явище. 
З’являється розмежування понять «життя» і «смерть», але 
емоційне ставлення до смерті абстрагується від власної 
особи. 
 

Прагнення бути свідком реакції оточення на свою 
смерть або надія на «друге народження» 
характерні для суїцидентів дитячого і 
підліткового віку. 



 Відсутність страху смерті є відмінною рисою 
психології дітей.  
 
Було б помилково зараховувати спроби дітей і 
підлітків" до демонстративних дій. Діти, через 
відсутність життєвого досвіду і обізнаності, не 
можуть використовувати метод вибору.  
Відсутність розрахунку, знань про способи 
самогубства створюють підвищену загрозу смерті 
незалежно від форми самодії. 



 

У підлітків небезпеку збільшують вікові 
особливості. У них формується страх смерті, але  ще не 
базується на усвідомленому уявленні про цінність життя. 
Загальна нестійкість, недостатність критичного мислення, 
підвищена самооцінка й егоцентризм створюють умови для 
зниження цінності життя, що зосереджує увагу на 
емоційності підлітка, а в конфліктній ситуації створює 
передумови для суїцидальної поведінки. 
Формування суїцидальної поведінки в дитячому й 
підлітковому віці багато в чому залежить також від деяких 
особливостей особи суїцидента. Це й емоційна нестійкість, 
підвищена навіюваність, сензитивність, деяка 
експлозивність, імпульсивність. Ці риси, виражені нерідко до 
рівня акцентуації характеру, створюють передумови для 
соціально-психологічної дезадаптації особи в пубертатному 
періоді. 



 

Депресія виявляється по-різному, залежно від 
психологічної акцентуації характеру.  
 У гіпертимного підлітка — це схильність до 
ризику, зневажання небезпеки.  
 У циклотимного — це субдепресія, афекти, відчай, 
неусвідомлене бажання завдати шкоди самому собі. 
В емоційно-лабільних підлітків значущі афектні 
реакції інтрапунітивного типу. Суїцидальна 
поведінка відрізняється швидким прийняттям 
рішення, ґрунтується на маловизначеному прагненні 
«щось із собою зробити». Іншим чинником може 
бути бажання «забутися». Найчастіше саморуйнівну 
поведінку спричиняє емоційна холодність близьких. 



 

Сенситивні підлітки страждають від відчуття власної 
неповноцінності — реактивна депресія і визрівання 
суїцидальних намірів з несподіваною їх реалізацією.  
 Психастенічні підлітки в стані розладу адаптації 
характеризуються нерішучістю, відчувають страх 
відповідальності. 
Для дітей із шизоїдною акцентуацією характерне вживання 
допінгів.  
 Підліток з епілептоїдною акцентуацією на фоні афекту може 
перейти міру обережності. У стані самотності або в безвихідній 
ситуації агресія може обернутися на самого себе. Найчастіше 
наносять порізи, опіки, деколи з мазохістичних міркувань. 
Сп'яніння нерідко трапляються за дисфоричним типом із втратою 
контролю над собою. Вони зазвичай є учасниками азартних ігор, 
уживають наркотики, психоактивні токсичні речовини.  
Істероїдні підлітки схильні до демонстративних суїцидів.  
Конформний підліток може вчинити суїцид за компанію.  



 

Словесні попередження 
 
«Я вирішив накласти на себе руки».  
«Набридло! Скільки можна! Ситий по горло!»  
«Краще померти!» 
 «Пожив — і досить!»  
«Ненавиджу своє життя» 
 «Ненавиджу все і всіх!»  
 «Єдиний вихід — померти!»  
«Більше не можу!»  
 «Більше ти мене не побачиш!»  
«Ти віриш в переселення душ? Коли-небудь, може, я і 
повернуся в цей світ!»  
 «Якою ми більше не побачимося, спасибі за все». 
 «Виходжу з гри. Набридло!» 

 
 
 



 

Коли люди раптом починають поводитися незвично, 
це знак того, що з ними щось недобре.  
 
Пам'ятай:  
ми поводимося залежно від того, що в цей момент 
відчуваємо. Потенційні суїциденти зазвичай сумні, 
задумливі або ж напружені, озлоблені, часто 
ненавидять себе. У поведінці та зовнішньому 
вигляді тих, хто виношує плани самогубства, 
виявляються їх негативні емоції.  
 
 



 

 
Підказки до викриття суїцидальних думок можно 
побачити у: 
Харчуванні (їв дуже добре, а зараз ні, або навпаки) 
Сні (нічне безсоння, сонливість у день) 
Школі (успішність впала) 
Зовнішньому вигляді (неохайні) 
Активності (кидають займатись улюбленим спортом, хобі) 
Соціальної активності (Прагнуть до самотності) 
Роздавання цінних речей 
Упорядковування справ 
Агресії, бунті, непокорі 
Самознищувальній і ризикованій поведінці 
Втрата самоповаги 
 
Також може підштовхнути – нещодавня тяжка втрата 
близьких. Це не лише смерть, а й розлучення батьків. 

 
 



 
Хто з підлітків входить до «групи ризику»? 
 
•Депресивні підлітки 
•Підлітки — алкоголіки і наркомани 
•Підлітки, які вже намагалися накласти на себе руки, 
або підлітки, у чиїй сім'ї здійснювався суїцид 
•Обдаровані підлітки 
•Підлітки з поганою успішністю в школі 
•Вагітність 
•Підлітки — жертви насильства 
 



 

Самогубства серед підлітків трапляється в 
різних  родинах (у підкреслених частіше) 

 
Інтегровані і дезінтегровані 
Гармонійні і дисгармонійні 
Корпоративні і альтруїстичні 
Гнучкі і консервативні 
Відкриті і закриті  
Авторитарні і демократичні сім'ї 
 
 
 



 

 Профілактика суїцидальної поведінки дітей та 
підлітків 
 
1. Виявлення дітей, які мають труднощі у навчанні, 

проблеми в поведінці й ознаки емоційних розладів. 
2. Переадресування до спеціалістів. 
3. Робота із сім'єю, рекомендації щодо перебудови 

сімейних відносин, стилю виховання. 
4. Рекомендації вчителям про вибір індивідуального 

педагогічного стилю спілкування з певною дитиною. 
5. Психологічна просвіта учителів та батьків. 
6. Навички боротьби зі стресом. 
  

 
 
 
 



 

Якщо хочемо уникнути стресів, можна: 
 
 • скрізь і завжди бути готовими до можливих труднощів. 
Вихід є завжди, і не один, лише потрібно його шукати;  
• прагнути не потрапляти в ситуації, що сприяють виявленню 
властивих негативних рис вдачі. Наприклад, схильним до 
страху — не ходити без необхідності в темну пору доби, 
«агресорам» — уникати конфліктів тощо;  
• не намагатися довести свою позицію будь-якою ціною;  
• прагнути аналізувати і вивчати все те, що відбувається;  
• зняти «рожеві окуляри» — не ідеалізувати людей, справи, 
ідеї, навколишній світ, себе, щоб згодом не розчаровуватися; 
• що б не сталося, думати не лише про себе, а й про те, кому 
зараз потрібна наша допомога 

 
 
 



 

 
Що робити у стресовій ситуації?  
 
• не зневірятися і не займатися звинуваченням себе або 
інших;  
• пам'ятати, що все можна виправити. Якщо неможливо 
повернути втрачене — можна переглянути своє ставлення до 
того, що відбулося;  
• не приймати необдуманих рішень типу: звільнитися з 
роботи, розлучитися, піти з дому, припинити відносини з 
другом або родичем тощо;  
• уникати узагальнень на свій рахунок: «Я невдаха, нещасна 
людина, гірший за інших, зі мною завжди що-небудь 
трапляється»;  
• попросити допомоги у тих, хто поруч;  
• намагатися знайти причини того, що сталося, щоб 
нещасний випадок не повторився в майбутньому.  

 
 



Засоби 
боротьби зі 

стресом 

Визначити 
головні 

життєві цілі 

Обговорюйте з 
близькими свої 

проблеми 

Не нехтуйте 
спілкуванням 

Відпочивайте 
всією сім'єю 

Знайдіть резерви 
часу для 

перезавантаження 

Навчіться 
слухати 

Багато 
шуткуйте та 

смійтесь 

Усунення 
джерела 

стресу 

Використовуйте 
паузи для 

розслаблення 

Облаштуйте інтер'єр 
у зелено-блакитних 

кольорах  
Ознайомитись з 

методами 
візуалізації 

Слухайте 
музику 

Знайдіть для 
себе хобі 

Впроваджуємо 
в життя 

майндфулнесс 

Опануйте 
декілька 

дихальних вправ 

Пам'ятайте 
про фізичні 

навантаження 

Практичний психолог АЛЄКСЄЄНКО Марина 




