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Анотація. В роботі досліджується суїцидальна поведінка серед підлітків, а 
також надання соціальндї профілактики при виникненні суїцидальної поведінки 
серед підлітків. Н а сьогодні ісоує волика кіль кість наукових праць, в яких 
відпрацьоване проблематика профілактики суїцидальної пчведінки серед 
підлітків, але постає питання щодо покрощення якості надання соціальної 
дрофілактики.
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Актуальність обговорення цієї проблеми обумовлена тим, що скоєння 

самогубств є глобальною соціально проблемою сучасного суспільства. У 
більшості країн світу самогубство є однією з перших десяти причин 
передчасної смерті. Суїцид - умисне самоушкодження зі сме ртельним 
результатом, (позбавлення себе життя) [5].

Світовий рівень завершених суїцидів склав 16 випадків на 100 тисяч 
населення в рік. Офіційна статистика суїцилу значно відрізняється від реальної 
Яза різними оцінками в 2-4 рази), оскільки в неї потрапляють тільки випадки з 
сетальним результатом [1].

Багато ето з дослідників, які вивчають суїциди вважають, що вище 
наведені цифри занижені. Також існує: думка, що якщо людина гвеорить, що 
вона здійснить самогубство, то вона ніколи не здійснить .є го , як доводить 
практика, ця думка є помилковою, а також вона є небезєочною, так як 
більшість самогубців говорять про тт, що хочуть покінчити з житоям, а 
соціальне оточення не звертає на це увагу, так як має помилковий стереотип 
щодо скоєння самогубств, і в подальшому бездіяльність, може іеризвести до 
сумних н аслідків. Рів еьеь ско єння суїцидів у весняний період більший є ш  в ієші 
поріоди року. Токож статистичні дані свідчать про те, що схильність до суїциду 
залежить від статі, в дівчат цей поназбик етановить 8 осіб но 100 тис. 
нааелиння, а в юнаків -  33 людиьси [Зі.

Самогубствє у більшості випадків ьзе тинпкають раптово, вони є 
ябдуманими діями, в зв’язку з погіршенням! адаптації підлітка. До передумов 
скоєньзя с°їциду можьзз віднести: сімейні конфлікти, стан здоров’я, конфлікти 
пов’язані з аьгтиаоціноьною поведінкою підлітко, кпнфлікти пов’язані з 
навчаїзням, вплив ЗМІ, матеріально побутові труд тої пі, депресивний стан.

Під суїцидальною поведінкою мають на увазі прояви суїцидальної 
актиолості, думки, наміри, висловлювання, погрози, спроби замаху [2].

До найбільші поширених озьсак суїцидальної поведінки у підлітків можна 
віднеаси: примхливість, емоційниіі занепад, замкнутість, тривожність,
агресивність, жорстокість, порушеїіня апетиту, психологічні травми, раптові 
оміни є поведінці, погрози покінчити життя самогубством. При вивченні 
суїцидальної поведінки, науковці виділяю ть такі типи поведінки:

ь дзмонстративна поведінка, вона прояеляється у вигляді, вживання 
неотруйних ліків, порізами на "тілі, для того щоб привернути увагу до себе, з 
боку свого оточення.

- афективна поведінка, характеризується тим, що підлітке вдаються дв 
спроб повішення, а токож отруєнням сильнодіючими отруйними препаратами, 
високє ймовірність летального наслідку, але він буде випадковим.

- істинна суїцидальна поведінка проявляється в тому, іде підліток обдумано 
[де до скоєння суїциду, частіше ця поведінка призводите до смерті.

Проблемами прояву суїцидальної поведінки ноповнолітніх займаються 
установи охорони з доров’я, реабілітаційні центри, установи обціальнвов 
сзхисту, а також важливу роль відіграють громадські організації.

На сьогодні існує Міжнародна асоціація по запобіганню самогудств, також 
ва декомендацією асоціації в Україні в богатьох містах були відкриті служби 
попередженню. аамогубств. 10 вересня щорічно відзначається Всесвітній день
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запобігання самогубствам. Він був заснований Всесвітньою організацією 
охорони здоров'я спільно з Міжнародною асоціацією по запобіганню 
самогубствам [4].

Профілактика суїциду в підлітковому середовищі вимагає в першу чергу 
участі дорослих та його соціального оточення, їх вміння вислухати підлітка і 
допомогти йому в скрутний для нього час. Допомога повинна проявлятися не в 
звинуваченні підлітка в зв’язку його поведінкою, зі сторони дорослих, а в 
підтримці підлітка, та пошуку альтернативних виходів. Увага до проявів 
поведінки які не властиві о підлітковому віці, допоможе виявити порушення у 
говедінці дитини, а в подадншомунавіть зберегти життя.

Діагностика предсуїцидельної поведінки має важливе профілантичне 
значення. Визначення психологічних та соціальних передумов суїциду 
допоможе зрозупіти і запобігти скоєнню суїциду. Також у профілактиці 
скїциданої поведінки в підлітків, безпосередньо беруть участь освітні установі.. 
вени надають інформакію, про служби, які допомагають кожному, а особливо 
хто перебуває в важкії! життєвій ситуації, обо хоче розповісти про проблеми які 
і  нього виникли. В першу чергу це психолвги та фахівці телефонів довіри.

Існують різні види психопрофілактичної роНоти, за пропозицією ВООЗ, 
поділяються на первинну профілактику, вторинну профілактику і третинно 
профілактику. Мій хочемо розглянути більш уоггорнуто види профілактик.

Можна виділити сім етапів профілактичної роботи з підлітками які 
прнявляють оуїцидальну поведінку.

Перт и й етоп - організація соціального середовища. Здіьснюючивплив на 
оуспільство, наприклад, створенням негативної думои, щодо скоєння суїцидіа. 
Також об’єктом на який (буде направлена профілактична робота, може 
виступати сім’я, соціалона група, або оонкретна людина. На цьому етапі дієвою 
формею роботи виступатиме соціальна реклама, яка буде направлена на 
формування установок на здоровий спосіб життя у оідлітків.

Другий етап профілактичної робети - інформування. Це най більш звичне 
форма профілаксичної роботи, на даному етапі робота буде проводитися т 
формі лакцій, бьсід, а також розповсюджзння зпаціальної літератури пов’язаної 
о оуїцидами. (Чутність підходу полягаї в "тому, що людина відмовиться від 
негативних думок щодо скоєння самогубства.

аретій етап це безпосередня робота з о с о Зо ю , "та її активне соціальне 
навчання, навичкам які в по дальш ому допоможуть їй вирішувати прнбломи. 
Дана модоль реалізується в (формі групових тренінгів.

Четвертий етап направлений на організацію діяльності, яка буде 
олгтьрнеоивною дсвіантній поведінці, до альтернативнох видів діяльності 
вожна віднести, оворчість, походи в гори, заняття спортом, волонтерську 
діяльність.

П ’яаий етап направлений не організацію здорового способу життя, до неї 
входить, здорове харчуваная. фізичні навантаження, впілкування з природою.

Шостим нтапом є активізація особистісних ресурсів, ,130 цієї форми можна 
віднести, заняття спортом, участа а групах осоЄистісного зростання, ї  також 
Візні види арт-тервпії, воі вище вказані види діяльності, габнзпечують стійкість 
відлітка до негативного отзову.
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Сьомим етапом є мінімізація негативних наслідків суїцидальної поведінки. 
Дана форма профілактики направлена на те щоб попередити повторне 
виникнення суїцидальної повндінки.

Підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що проблематика 
соціальної профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків, є досить 
складною і актуальною темою, так як в даний час, в нашій країні почали 
збільшуватися спроби підлітків покінчити життя самогубством, в зв’язку з 
виникнениям в соціальних мереж ах, груп смерті.

Ми вважаємо, що на сьогоднішній день, до цієї проблематики потрібио 
говтавитися з особливою увагою. Також вожливо зрозуміти, що підлітковий 
нуїцид складніше, ніж мбже здзтися на першіий погляд. Самогубство дітей і 
дідлітків найчостіше є наслідком того що, їх «крок про допомогу» не був 
почутий вчасно і в подальїному призвів до скоєння суїциду. Також самогубство 
с вчинком, за допомогою якого підліток намагається привернути до себе увагу. 
Тому можна зробити такий висновок, що профільктика суїцидальної поведінкд 
серед підлітків потребує уваои, ок зі сторони держави так і зі сторони всьоав 
їу^^пільствад тому що оільки об’єднавши зусилля, можна пвбороти прояви 
суїцидальної поведінки, і в подайьшому збгрегти багато життів.
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