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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

 
Стаття присвячена висвітленню актуальної проблеми передумов 

виникнення суїцидальної поведінки підлітків. Аналізуються різні наукові 
підходи (біологічний, антропологічний, соціальний, психологічний). 
Охарактеризовані типи сімей, як стимулюючі аспекти суїцидальних 
тенденцій. Розглядаються сутність, передумови виникнення, психологічні 
особливості предсуїцидальних чинників.  

Ключові слова: суїцид, суїцидальні чинники, підлітковий суїцид. 
 
Статья посвящена освещению актуальной проблемы предпосылок 

возникновения суицидального поведения подростков. Анализируются разные 
научные подходы (биологический, антропологический, социальный, 
психологический). Охарактеризованы типы семей, как стимулирующие 
аспекты суицидальных тенденций. Рассматриваются сущность, предпосылки 
возникновения, психологические особенности предсуицидальних факторов.   

Ключевые слова: суицид, суицидальные факторы, подростковый суицид. 
 
The article is focused on the actual problem of preconditions for occurrence of 

the suicidal behavior among teenagers. The author analyzed different scientific 
approaches (biological, anthropological, social, and psychological). Different types 
of families are described as stimulating factors of suicidal tendencies. Scrutinized 
are the essence, preconditions of occurrence and psychological features of pre-
suicidal factors.   

Keywords: suicide, suicidal factors, adolescent suicide. 
 

Мета статті полягає у визначенні основних понять з даної 
проблематики, розкриття ролі індивідуально-психологічних та 
соціально-психологічних особливостей підліткового віку, як передумов 
виникнення суїциду . 

Виклад основного матеріалу. Щоб розкрити сутність, що виражає 
глибинні зв'язки та внутрішню основу такого явища, як суїцидальна 
поведінка особистості необхідно сконцентрувати увагу на рисах, 
стадіях, загальних характеристиках, компонентах суїцидальної 
поведінки. 

206 

   Складність та багатогранність феномена самогубства, 
обумовлює різноманітність підходів до його пояснення [12; 18], 
виділимо найголовніші:  

Біологічний підхід ґрунтується на інстинкті самознищення (S. Pepper, 
1942), еволюційного характеру самогубства, як «пристосувального» (хоча 
й не адаптивного) механізму звільнення від неповноцінних, хворобливих 
екземплярів (Н. Murray, 1953), елементи природного добору (R. Dawkins, 
1976). Інша точка зору полягає в тому, що суїцид це результат біохімічної 
депресії (G. Murphy, A. Beck, R. Goodwin).  

Близькі до біологічного антропологічні  погляди. В основі яких лежать 
конституціональні (фізіологічні, біохімічні) або ж характерологічні 
особливості індивіда (Е. Kretchmer, W.H. Sheldon та ін.) [13]. 

Соціологічний підхід. В рамках соціологічного напрямку при 
поясненні суїцидальної поведінки провідне значення надається 
зовнішньому тиску, який стає як еквівалент соціальному впливу. 

Психологічний підхід відображає точку зору, згідно якої у 
формуванні суїцидальних тенденцій особистості провідне місце займає 
психологічний фактор. Багато авторів [1; 5; 6;] виявляють ряд 
тенденцій особистості, які не дозволяють їй адекватно реагувати на 
життєві негаразди і тим самим стимулюють суїцидальну поведінку. До 
них належать: невміння знаходити способи задоволення  потреб і 
бажань, відмова від пошуку виходу із складних ситуацій, низький 
рівень самоконтролю, невміння послабити нервово-психічну напругу, 
емоційна нестабільність, імпульсивність, безкомпромісність, 
відсутність життєвого досвіду. 

Цілий ряд чинників, як передумови для суїциду, створюють 
психологічні особливості. Такими особливостями володіють 
"потенціальні суїциденти". 

Потенціальний суїцидент – це людина, що практично не змінює 
 обрану роками лінію поведінки, стратегію та структуру своєї 
життєдіяльності. Вона не може змінити свої цілі, ідеали та цінності, 
перестроїти свою особистість і своє «Я», поміняти свої погляди, 
переосмислити навколишнє або самого себе. 

На наш погляд, велику зацікавленість представляє класифікація 
загальних психологічних особливостей суїцидентів із непатологічними 
ситуаційними реакціями, запропонована авторами А.С. Слуцьким та 
М.С. Занадворовим [9]. В результаті психологічного аналізу автори 
виділили такі особливості суїцидальної поведінки, як егоцентризм, 
аутоагресія, особистісну песимістичну установку на майбутнє, 
параноїдальності особистості суїцидента та такі особливості емоційної 
сфери, як депресія та тривожність. 
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Отже з вищевказаних аспектів можна зробити висновок що ризик 
виникнення пресуїцидальної поведінки навіть у пересічних осіб досить 
високий. Що казати про підлітків, з їхніми віковими особливостями 
(пубертатна криза, акцентуації характеру).  Статистика свідчить, що 
більше половини зареєстрованих випадків проявів суїциду припадає 
саме на період підліткового віку.  

Однієї з основних причин здійснення суїцидальних дій у 
підлітковому віці є конфлікти з батьками. Відчуженість від сім'ї, 
обумовлена реакцією емансипації, при одночасній потребі 
неповнолітнього у близьких, емоційно забарвлених відносинах, 
приводить підлітка до прагнення вирватися із сімейного кола і пошуку 
тепла поза будинком, (часто в компанії людей старших за віком, з 
асоціальними схильностями). Це, у свою чергу, підсилює та загострює 
конфліктні стосунки підлітка з батьками. Старше покоління прагне 
контролювати підлітка, що призводить лише до посилення прояву 
реакцій емансипації та групування з однолітками [14]. 

Також має місце конфлікт між батьками. Коли в 
дисфункціональний родині, поведінкові проблеми підлітка відіграють 
роль фактору примирення батьків. В таких випадках зневірений 
підліток робить суїцидальну спробу з єдиною метою: вплинути на 
відносини між батьками [15, 16]. 

Якщо розглядати родину, як малу соціально-психологічну групу з 
характерними для неї типами внутрішньо сімейного спілкування, то нас 
буде цікавити її комунікативна функція. 

Позиція особи у внутрішньо сімейному спілкуванні може бути 
охарактеризована, як сильна або слабка. В залежності, від того скільки 
комунікативних можливостей ця позиція дає і якою мірою вона 
задоволена в системі спілкування. Досягнення тієї або іншої позиції в 
спілкуванні залежить від  особливостей особи: гнучкості її психіки та 
вміння пристосовуватися до інших; від її свідомих зусиль досягти 
бажаних для себе відносини; від оцінки, яку дають індивіду 
навколишні. Слід зазначити, що підліткові не завжди вдається 
зрозуміти, якого роду поведінки чекають від нього навколишні. 

Ступінь задоволеності своєю позицією залежить від того, що саме в 
спілкуванні приваблює підлітка, на що він орієнтується, та від того в 
якім середовищі йому вдається цього досягти. 

Якщо сімейні відносини високо значущі для підлітка (у його системі 
цінностей), він прагне до того щоб його любили, розуміли, довіряли 
йому, що б його авторитет був високий. Якщо сім'я для нього 
малозначуща, неповнолітній буде уникати спілкування і бажатиме 
відстояти свою автономію [4]. 
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Позиція в сім'ї неодноразово змінюється. Серед причин:  народження 
або смерть членів сім'ї, шлюб, переїзд в інше місто, зміна економічного 
статусу сім'ї, та ін. 

Неприйняття нової позиції в спілкуванні спричиняє в особи 
глибинний внутрішній конфлікт, суть якого полягає у зіткненні потреби 
в спілкуванні та неможливості реалізації спілкування у звичних 
формах. 

Чим більше значущих зв'язків розірвано, тим гостріше відчуття 
втрати. Неможливість реалізації основних цінностей особистості 
сприймається, як втрата життєвого стрижня. 

Суїцидальна поведінка є крайнім засобом маніпуляції з метою 
повернути в такий спосіб втрачену позицію. У випадках, коли підліток 
усвідомлює необоротність колишньої позиції в спілкуванні та разом з 
цим не відчуває в собі сил для продовження подібного життя, 
можливий суїцид [17]. 

Розглянемо типи сімей, у контексті виникнення суїцидальної 
поведінки підлітків: 

По ступеню згуртованості 
Інтегровані й дезінтегровані: 
В одних сім'ях кожен вважає себе частиною, відчуваючи свою 

захищеність і розраховуючи на моральну підтримку, а в інших — люди 
відособлені друг від друга, кожен живе сам по собі. Також є варіант 
сімей, де всередині родині існують мікрогрупи. 

Суїцидонебезпечна позиція підлітка, коли він опинився на самоті 
перед коаліцією родичів, що об'єдналася проти нього. Суїцид виступає 
засобом втечі при розумінні неможливості зміни ситуації. 

По ступеню гармонійності    
Гармонічні та дисгармонійні: 
Дисгармонія в сім'ї проявляється у вигляді неузгодженості цілей, 

потреб і мотивацій її членів. Часто дотримання норм є фрустрацією.  
Відсутній зворотній зв'язок в сім'ї, внаслідок неможливо передбачити 
реакції іншого члена родини. Немає взаєморозуміння — немає й 
спільних орієнтацій. 

Створюється суїцидонебезпечна ситуація, коли підліток живе разом 
із  батьком та/чи матір’ю без психологічної сумісності при тому, що в 
родині йому нав’язуються звички та манери. 

Стосовно конфліктів поза сім'єю 
Гнучка й консервативна:              
У консервативних сім'ях суїцидальна ситуація створюється в тих 

випадках, коли родина руйнує свою структуру спілкування під впливом 
зовнішнього авторитету (школи, начальства, тощо.). При зовнішньому 
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конфлікті сім'я не завжди виявляється здатною надати допомогу. 
Підлітки вступають в конфлікти із викладачами, відчуваючи свою 
правоту, сподіваючись на допомогу та підтримку родини, яка всупереч 
їхнім очікуванням, стає на бік школи. Підліток виявляється в позиції 
соціальної ізоляції, з усіх боків відчуває нестачу довіри і може 
заподіяти суїцид протесту, розглядаючи його, як єдиний засіб відновити 
справедливість, довести власну правоту й покарати близьких, а за одне і 
винуватців конфлікту. 

Виникнення суїцидальної поведінки підлітка  також слід розглядати, 
як прояв соціально дезадаптації. 

Соціально дезадаптація  — порушення процесу активного 
пристосування індивіда до умов соціального середовища засобами 
взаємодії і спілкування за хибного або недостатньо розвиненого 
уявлення людини про себе і свої соціальні зв'язки та міжособистісні 
контакти. 

Кризовий стан підлітка є прояв соціально-психологічної 
дезадаптації. Під кризовим станом слід розуміти тимчасову ситуаційно 
або внутрішньо обумовлену дезінтеграцію особистості. Криза виникає 
при неможливості подолання перешкод у досягненні життєво важливих 
цілей, способом сформованим на основі попереднього індивідуального 
досвіду. На рівні феноменології криза визначається, як гострий 
емоційний стан, що характеризується психічною напругою, тривогою, 
порушенням когнітивної та поведінкової активності.  Кризовий стан 
характеризується сильними негативними емоціями, почуттям 
невизначеності, тривогою, аж до дезорганізації, фіксації на 
психотравмуючої ситуації, переживаннями неспроможності, 
безпорадності, самітності, безнадійності, а також песимістичною 
оцінкою власної особистості, труднощами в плануванні своєї 
діяльності.  

Дезадаптація виникає, як в особистісній, так і в соціальній сфері. 
Пусковим механізмом у соціально-психологічної дезадаптації, як 
правило, є різка зміна умов життя, середовища, наявність стійкої 
психотравмуючої ситуації. Разом з тим, чимале значення мають ті 
особливості в індивідуальному розвитку людини, які не дозволяють їй 
виробити адекватні новим умовам форми поведінки та діяльності. З 
позицій онтогенетичного підходу до дослідження механізмів 
дезадаптації, особливе значення набувають вікові кризи, які є 
переломними моментами в житті людини, коли відбувається різка зміна 
в соціальному розвитку, що спричиняє необхідність реконструкції 
звичного способу адаптивної поведінки. Таким чином, в рамках поняття 
«криза – дезадаптації» ми можемо казати про суїцидонебезпечний стан, 
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про соціально-психологічну дезадаптацію, що є наслідком 
психологічної кризи [7]. 

Залежно від соціального інституту, де відбулася дезадоптація 
говорять про сімейну, групову та шкільну дезадаптацію. Дезадаптація 
часто перешкоджає роботі та навчанню підлітка. У цьому випадку 
спостерігаються тривога, депресія, стомлюваність, зниження 
продуктивності в діяльності та погіршення в стосунках з оточуючими 
людьми. А ці чинники є складові у процесі формування суїцидальних 
ідеацій. 

Розглядаючи соціальний аспект дезадаптації, у контексті його 
природи та ступеня виразності С.А. Белічева виділяє патогенну, 
психосоціальну та соціальну дезадаптацію [3]. В рамках проблеми яку 
ми розглядаємо, нас цікавлять перші два типи. 

Патогенна дезадаптація спричиняється патологіями психічного 
розвитку та нервово-психічними захворюваннями функціонального та 
органічного походження. Іншими словами це вид дезадаптації 
характерний для підлітків з дизонтогенетичним розвитком і 
прикордонними розладами. Частими проявами непристосованості в цих 
випадках виступають гострі афективні та патохарактерологічні реакції, 
що проявляються в активних і пасивних формах реагування на впливи 
середовища у вигляді агресивних, аутоагресивних, імпунітивних, 
демонстративних та ін. реакцій [8]. 

   Психосоціальна дезадоптація пов'язана із індивідуально-
типологічними та статевовіковими особливості організму, які 
обумовлюють важковиховуваність та вразливість підлітка. Даний вид 
дезадаптації може мати стійкий чи тимчасовий характер. Стійкість 
обумовлюється акцентуаціями характеру, індивідуальними 
особливостями емоційно-вольового компонента, такими як 
індиферентність інтересів і низька пізнавальна активність, зниження 
емпатійності, дефіциту вольової та афективної сфер. Тимчасові форми 
викликані психофізичними статевовіковими особливостями, які яскраво 
проявляються в кризовий підлітковий період розвитку. У групі 
основних передумов необхідно назвати нерівномірність психічного та 
психосексуального розвитку (затримка або випередження); окремі 
психогенні стани. 

   Психосоціальна дезадоптація проявляється в характерологічних 
реакціях, відносно короткочасних, ситуативно обумовлених і 
психологічно зрозумілих порушеннях поведінки, які проявляються в 
конкретних ситуаціях, не виходять за рамки даного мікросередовища і 
не супроводжуються розладами психофізіологічних функцій.  
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Таким чином, суїцидальну поведінку у пубертатному віці можна 
розглядати, як прояв дезадаптації та і крайній прояв психологічної 
кризи. 

Специфіка підліткового віку виявляється у ведучій діяльності, якою 
є спілкування з однолітками. Навіть благополучна родина не може 
запобігти розчаруванням, які пов'язані із значущою групою. Отже 
мотивом суїцидальної поведінки можуть стати проблеми 
неповнолітнього у сфері спілкування. 

   Передумовою виникнення у підлітка думок про беззмістовність 
життя чи про малоцінність його існування в спільноті може стати 
школа: грубе, нетактовне ставлення вчителів; авторитарний стиль 
керування; жорстокість та несправедливість; нездорова психологічна 
атмосфера в учбовому колективі; знущання однолітків; не цікаве 
шкільне життя. Саме ці аспекти можуть створити такі умови, коли 
підліток відчуває себе «чужим серед своїх», самотнім і незрозумілим 
одноліткам та дорослим. 

Таким чином, соціальні умови предсуїцидальної поведінки підлітка 
складаються із сімейних факторів (найближче оточення) та факторів 
середовища (близьке оточення, як то школа, група однолітків тощо). Всі 
ці фактори взаємодіють між собою, і антисуїцидальні установки одного 
з них можуть знизити суїцидогенність в інших сферах.  

   На основі вищезазначених соціальних умов виникнення 
предсуїцидальної поведінки можливо зробити аналіз психологічних 
передумов суїциду. Який ми пропонуємо проводити за афективним, 
когнітивним та поведінковим компонентами.  

Зміст афективного компонента - це переживання емоційної 
ізольованості. При цьому проявляється підвищена афективна 
напруженість. Найбільш поширені модальності афекту: реакція 
тривоги, туги, образи. Також може проявлятися апатія, виснаження, 
амбівалентність почуттів, ніяковість, депресивність.  

   О.С. Слуцький та М.С. Занадворов [10] узагальнюють психологічні 
особливості суїцидальної поведінки, такі як егоцентризм, який носить 
характер самозаперечення, виражає крайній ступень негативізму по 
відношенню до себе; аутоагресію; песимістичну особистісну установку 
на перспективи виходу з кризи; паранойяльність, як характеристику 
суїцидального стану, коли зверх цінністю стає ідея піти з життя як 
виходу з кризи, що порушує всю систему цінностей особистості; 
систему мотивів, серед яких виділяють п’ять типів: протест, заклик (до 
співчування), ухилення (душевних чи фізичних страждань), само 
покарання, відмова (капітуляція).  
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Е. Shneidman [19] представляє інше узагальнення психологічних 
передумов самогубства і виділяє чотири психологічних риси, які 
необхідні для летального суїцидального акту: гостру тривогу; завищену 
ворожість та ненависть до себе; гостре та раптове звуження 
інтелектуального фокусу, так зване «тунельне мислення»; «ідею 
зупинки»: припущення можливості закінчити  страждання  зупинив 
потік свідомості, який витримати не можливо. Дві останні риси,  які 
визначив Shneidman, та егоцентризм і песимістична установка, описані 
О. С. Слуцьким, відносяться, за нашою класифікацією, до когнітивних 
передумов суїцидальної поведінки підлітка. Окрім означених факторів, 
когнітивні передумови включають до себе дихотомічне мислення, 
втрату розсудливості, когнітивну ригідність, труднощі у рішенні 
проблем,  втрату смислу життя, неадекватну оцінку своєї особистості та 
неадекватний рівень намагань. До когнітивного компоненту кризового 
стану також ми відносимо усвідомлення непотрібності, безцільності та 
нестерпності свого життя.   

Важливим когнітивним мотивом є усвідомлення втрати чи загрози 
втрати чогось значущого. О.Р. Арнольд, М.З. Дукаревич [2] виділяють 
такі різновиди втрат: актуальна втрата значимого об’єкта (втрата 
близької людини, розлучення з коханим); втрата, що викликана 
зниженням самооцінки, самоповаги внаслідок образи, приниження 
іншими; переоцінка якого-небудь компонента особистісної сфери; 
розчарування або нездійснені очікування; переживання гіпотетичної чи 
потенційної втрати. Негативний образ власного “Я” може базуватися на 
минулих помилках, провалах, невдалих рішеннях і передувати до 
ігнорування позитивних рис та досягнень. Слід зазначити, що 
негативний образ себе, відсутність почуття своєї цінності 
підпорядковує всі інші передумови суїцидальної поведінки. 
Невипадково  В.В. Столін назвав самоусвідомлення  вищою психічною 
інстанцією, в якій найбільш повно виражає себе особистість. 

Центральним ставленням людини є ставлення до себе, яке залежить 
від ставлення до неї інших, а також від узгодженості «Я реального» і «Я 
очікуваного».  Коли неповнолітній усвідомлює свою малоцінність та 
непотрібність іншим, це штовхає на усвідомлення малоцінності і його 
власного життя. Якщо до цього приєднується особливе ціннісно-
позитивне ставлення до смерті (коли дитина захоплюється думками про 
смерть, фантазує, що буде, коли вона помре, романтизує смерть, вірить 
у переселення душ, не має страху смерті, бо не усвідомлює її як кінець 
свого існування), то не дуже значний мікроконфлікт так вплине на 
неповнолітнього, що навіть пересилить інстинкт самозбереження. 
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Запобігти цьому можуть допомогти виявлені поведінкові 
передумови суїцидальної поведінки. Серед поведінкових патерів 
визначаються: збентеження; скутість; дратівливість; непомірна 
стомленість; імпульсивність, плаксивість; словесні висловлювання 
суїцидальних намірів («Не хвилюйтеся, мене скоро не буде з вами», 
«Скоро я відпочину від усього» та інші); раптові «нещасні випадки», які 
можуть бути і суїцидальними спробами чи неусвідомленими спробами 
самодеструкції; несподівана переміна звичок, погіршення в учбової 
діяльності без об’єктивних причин (таких як новий предмет, новий 
вчитель, перехід до нової школи, довга хвороба);  упорядковування 
підлітком своїх справ (наприклад, він віддає свої найулюбленіші речі, 
пише записки і т.д.); жарти з приводу суїциду; раптові труднощі у 
спілкуванні з іншими людьми; раптове вживання у великих дозах 
наркотиків або алкоголю; маргінальні відносини з близьким оточенням 
(відокремлення, віддалення, відчуженість). 

В дослідженнях підлітків О.О. Султановим [11] було встановлено, 
що соціально - психологічні фактори грали вирішальну роль у 
стимулюванні всіх видів суїцидальної поведінки. Серед них на 
першому місці виявилися фактори дезадаптації, пов’язані з порушенням 
соціалізації, коли місце підлітка в соціальній структурі не відповідало 
рівню його намагань, що або створювало відчуття своєї 
неспроможності в навчанні, або породжувало почуття знехтуваного 
самолюбства.  

Компоненти кожної з соціальних та психологічних передумов 
суїцидальної поведінки можуть привести до основних складових 
почуттів майбутнього самогубця: безпорадності, безнадійності та 
безцільності існування (нікчемності), тим паче їх сукупність. Таке 
негативне ставлення до свого життя і до себе, поєднане з позитивним 
ставленням до смерті, призводить підлітка до акту само деструкції. 

Висновок. Зважаючи на особливості протікання підліткового 
періоду, нюанси індивідуального розвитку підлітка можна зробити 
висновок, що цей період життя людини є найбільш 
суїцидонебезпечним.  

Передумови суїцидальної поведінки у підлітковому віці залежать від 
декількох чинників. По-перше соціальні умови: конфлікти з батьками 
на основі реакції емансипації; неможливість підлітка задовольнити 
потребу у комунікативній сфері; несумісність типу родини, в якій 
мешкає підліток з його психологічними особливостями; 
непристосованість до умов соціального середовища; По-друге 
психологічні умови. До яких належать: специфічні тенденції 
(егоцентризм, аутоагресія, особистісна песимістична установка на 
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майбутнє, фіксація на психотравмуючої ситуації, переживання 
неспроможності, безпорадності); особливості емоційної сфери (депресія 
та тривожність); специфіка в індивідуальному розвитку, акцентуації 
характеру; крайній прояв підліткової кризи. Ці фактори взаємодіють 
між собою, мають вплив один на одного і формують специфічні 
особливості суїцидальних тенденцій індивіда. 

Проведений теоретичний аналіз був зроблений для того щоб у 
подальшому розробити  методи скринінгової діагностики 
пресуїцидальної поведінки, провести порівняльний аналіз особистісних 
характеристик осіб з суїцидальними тенденціями. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ 
САМОРОЗВИТКУ В УМОВАХ НОВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ   
 

В статті розглядаються психологічні проблеми проектування сучасних 
дистанційних середовищ саморозвитку в умовах новітніх комп’ютерних 
технологій (Web.2.0). Показано, що концепція саморозвитку особистості 
Г.С.Костюка пропонує ефективні підходи до вирішення проблеми підтримки 
розвивального потенціалу дистанційного навчання.  

Ключові слова: проектування, дистанційні середовища, саморозвиток, 
комп’ютерні технології.  
 

В статье рассматриваются психологические проблемы проектирования 
современных дистанционных сред саморазвития в условиях новейших 
компьютерных технологий (Web.2.0). Показано, что концепция 
саморазвития личности Г.С.Костюка предлагает эффективные подходы к 
решению проблемы поддержки развивающего потенциала дистанционного 
обучения.  

Ключевые слова: проектирование, дистанционные среды, саморазвитие, 
компьютерные технологии.  


