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 Реалізація програм 
забезпечення 
психологічного здоров’я. 

 Забезпечення позитивного 
психологічного клімату в 
класах, підвищення рівня 
згуртованості. 

 Розробка ефективної 
моделі взаємодії в системі 
"школа – сім’я – 
суспільство".  

І рівень – загальна профілактика 



 Діагностика схильності до 
суїцидальних проявів 

 Індивідуальні та групові заняття з 
розвитку навичок подолання 
кризових ситуацій, пошуку 
соціальної підтримки, підвищення 
самооцінки, формування 
адекватного ставлення до власної 
особистості, емпатії. 

 Розробка плану дій у випадку 
самогубства, дії при виявленні 
учня з суїцидальними 
схильностями, при загрозі 
самогубства та після самогубства 

ІІ рівень – первинна профілактика 



 Психологічна підтримка учня, 
схильного до суїцидальних 
проявів; допомога у вирішення 
проблем 

 Сповіщення відповідних установ та 
батьків 

 Обговорення випадку з 
педагогічними працівниками, які 
були задіяні; продукування 
пропозицій щодо стратегій та 
плану роботи. 

ІІІ рівень – вторинна профілактика 



 Робота з наслідками 
суїцидальних проявів, 
соціальна та психологічна 
реабілітація суїцидентів. 

 Консультації зі спеціалістами 
тренінгового центру. 

 Глибинна психотерапевтична 
корекція, що забезпечує 
профілактику виникнення 
конфліктно-стресових 
ситуацій в подальшому.  

ІV рівень – третинна профілактика 



Визначення об’єктивних передумов 

суїцидальних проявів 

1. Рейди в сім’ї з метою вивчення характерних 

особливостей батьківського виховання, умов 

проживання, матеріального забезпечення – 

соціальний педагог, вихователі. 

2. Оцінка стану здоров’я, виявлення хронічних 

захворювань – медичні працівники. 

3. Випадки переживання горя, перебування в 

кризових ситуаціях, гіперактивність, 

агресивність – практичних психолог 

 



Для виявлення учнів схильних до суїцидальної поведінки в 4-

9-х класах проводиться психодіагностична робота з 

методиками: 

1. Опитувальник Шмішека (дитячий варіант - визначення 

акцентуацій характеру. 

2. Методика визначення  нервово-психічної стійкості та ризику 

дезадаптації “Прогноз”. 

3. Методика визначення схильності до агресивних проявів та 

аутоагресії Баса-Дарки. 

4. Методика визначення ризику  

    суїцидальних проявів СР-45. 

5. Діагностика депресії за методикою  

    Т. І. Балашова. 
Періодичність проведення: 

• первинний моніторинг – вересень-листопад навчального року; 

• вторинний моніторинг – квітень-травень навчального року  



Емоційні прояви  
Фіксуються ознаки депресивних станів 

(апатія, знижений фон настрою), раптові 

неочікувані стани ейфорії, надмірне 

психоемоційне збудження, тривожність.   

Поведінкові прояви 
Фіксуються неочікувані зміни в поведінці, 

випадки здійснення незвичних покупок,  
відмови від власності, агресивні прояви 

Комунікативні 

прояви 

Шляхом спостереження  оціюються 

особливості стосунків в класі, ставлення 

до учня, конфліктні ситуації, випадки 

суїцидальних висловлювань  



        В процесі консультаційної роботи з учнями спеціалістами 

тренінгового центру "Злагода" використовуються такі прийоми: 

1) активне слухання, детальне прояснення сутності дитячих 

труднощів;  

2) наведення прикладів успішного подолання подібних 

проблемних ситуацій іншими людьми, опора на власний 

досвід; 

3) підкреслення тимчасового характеру проблем; 

4) відкрите обговорення реальних наслідків суїцидальних 

проявів. 



1) Корекційно-розвиваюча програма спрямована на психологічну 

превенцію суїциду "10 кроків назустріч життю" (В. І. Сіляхіна) 

2) Психокорекційна програма Д. Д. Романовської "Опанування учнями 

навичок проблемно-вирішальної поведінки". 

3) Програма тренінгу "Профілактика ризикованої поведінки" (В. С. 

Пономаренко, Т. В. Воронцова). 



4) Психокорекційна програма "Знати, щоб жити" (Н. Кислінська, І. 

Веркалець). 

5) Програма тренінгу "Ми проти насильства" (Г. Колісніченко) 

6) Психокореційна програма адаптації та згуртованості "Я, ти, він, 

вона – разом дружний клас" (А. Веленко) 

7) Психокорекційна програма "Формування свідомої поведінки" (Л. 

Ковальчук) 



1. Психологічний лекторій для педагогічного колективу КЗШІ №1: 

“Педагогам суїцидальних проявів серед підлітків” 

 

2. Інформаційні заняття для учнів: "Чарівний світ позитивних емоцій. 

Вміння управляти своїм настроєм", "Здоровий спосіб життя та 

психологічне благополуччя". 

 

3. Інформаційні повідомлення для батьків: "Психологічні наслідки 

домашнього насильства", "Профілактика суїцидальних проявів 

серед дітей. Позитивні емоції як засіб подолання суїцидального 

ризику" 



План роботи з профілактики 

суїцидальних проявів серед 

учнів КЗШІ №1, акти 

відвідування сімей учнів 

Відображення заходів з 

профілактики суїцидальних 

проявів в плані роботи 

тренінгового центру “Злагода” 

Ведення банку даних на дітей 

групи ризику (картки 

психологічного супроводження, 

протоколи діагностичної 

роботи, консультацій) 

Заведення папки профілактики 

суїцидального ризику (теоретичні 

матеріали, тексти лекторіїв, 

психокорекційні програми, банк 

психодіагностичних методик) 


