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ВСТУП 

Однією з нагальних проблем нашого суспільства є проблема суїциду 

серед підлітків та молоді, яка ще більш загострюється внаслідок травмуючих 

подій, обумовлених збройною агресією російської федерації.  

В умовах воєнного стану істотно зросла роль психологічної служби, 

яка має забезпечувати своєчасне і систематичне надання психологічної та 

соціально-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Положення про 

психологічну службу у системі освіти України, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за №885/32337, загальне 

спрямування діяльності психологічної служби в закладах освіти визначається 

як вирішення освітніх та виховних задач, що сприятимуть: 

 збереженню психологічного здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу;  

 формуванню моделі бажаної поведінки;  

 усвідомленню основних рис відповідальної поведінки;  

 повноцінному розвитку особистості;  

 створенню умов для формування мотивації до самовиховання і 

саморозвитку. 

Значним фактором збереження психологічного здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу є превенція суїцидальної поведінки. Попередження 

суїцидів полягає не тільки у піклуванні та підтримці, а і у здатності 

розпізнавати ознаки можливої небезпеки. До числа останніх відносять 

суїцидальні погрози, які передують спробі самогубства, депресію та інші 

психічні розлади, значні зміни у поведінці людини. 

 

 

1. СХИЛЬНІСТЬ ДО СУЇЦИДУ ЯК ОДИН ІЗ НАСЛІДКІВ 

ПСИХОТРАВМИ. 

Війни та збройні конфлікти посідають особливе місце серед усіх видів 

надзвичайних ситуацій, оскільки завжди призводять до людських втрат, 

переміщень, стресів, економічних потрясінь у житті багатьох людей. 

Ситуації, події та обставини, які виникають в умовах збройних конфліктів і 

можуть негативно впливати на людей, пов’язані переважно з такими 

чинниками: перебування в зоні бойових дій (як військових, так і цивільних 

осіб), перебування під обстрілами, в зоні масового ураження; перебування в 
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полоні (зокрема викрадення, утримання в заручниках); наявність травм, 

поранень, що становлять загрозу для життя; раптова насильницька смерть 

(наприклад, убивство, свідком якого була людина); вимушене переселення з 

місця постійного проживання; втрата контактів із близькими людьми і страх 

за свою безпеку та безпеку рідних і близьких; голод або загроза голоду; 

раптова втрата майна і турбота про те, як вижити. Усе це впливає на 

благополуччя людей, й особливо підлітків, як найбільш вразливої категорії. 

Ознаки психологічної травми у підлітків: 

 незвична, часом агресивна чи деструктивна поведінка; 

 різка зміна міжособистісних стосунків (наприклад, відсторонюється від 

батьків); 

 відчуття провини або сорому; 

 різке дорослішання. 

Підлітковий вік представляє для самих здобувачів освіти глобальну 

проблему, з якою не кожний може справитися і як результат - підліткам 

легше і простіше покінчити життя суїцидом, ніж вирішувати проблему яким-

небудь іншим способом. Одні з них здатні справлятися з наслідками 

надзвичайних ситуацій відносно добре, а інші мають більший ризик зазнати 

негативних психологічних та соціальних впливів. 

Психологічними наслідками надзвичайних подій є їхній вплив на 

різні рівні психічного функціонування – емоційний стан, поведінку, 

взаємовідносини. Вони можуть бути пов’язані із:  

1) проблемами, що існували раніше (психічні розлади, зловживання 

алкоголем або іншими хімічними речовинами);  

2) проблемами, які виникли внаслідок дії надзвичайної ситуації 

(непатологічний дистрес, схильність до суїциду, самоушкодження, психічні 

розлади: депресія, посттравматичний стресовий розлад ( далі – ПТСР), 

тривожні розлади, розлади адаптації). 

Соціальні наслідки можуть стосуватися:  

1) проблем, що існували раніше (бідність, належність до соціальних 

груп, які зазнають стигми та дискримінації в суспільстві);  

2) проблем, які виникли внаслідок дії надзвичайної ситуації 

(руйнування сімейних зв’язків, порушення соціальних мереж, знищення 

структури та ресурсів громади, зниження рівня довіри, збільшення проявів 

гендерне зумовленого насильства тощо);  
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3) проблем, що виникли внаслідок надання гуманітарної допомоги 

(руйнування традиційних механізмів підтримки, зневіра в чесності та 

відкритості організацій, які надають допомогу). 

 

 

2. РЕЗИЛІЄНС ЯК ЗАХИСТ ВІД РУЙНІВНИХ НАСЛІДКІВ  

НАДЗВИЧАЙНИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ. 

За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), 

резилієнс – це здатність відносно добре справлятися з важкими 

ситуаціями, сповнення особистими ресурсами, здатність зберігати стан 

благополуччя. 

Резилієнс часто поєднують із поняттям «благополуччя». ВООЗ пов’язує 

благополуччя з визначенням здоров’я та психічного здоров’я, коли здоров’я – 

це «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів», а «психічне здоров’я – це 

стан благополуччя, за якого кожна людина може реалізувати свій 

власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та 

плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї громади». 

Раніше виходили з того, що всі люди «травмовані» і потребують 

психологічної терапії або консультування для відновлення свого 

благополуччя. З огляду на це зміст роботи фахівців передбачав здійснення 

скринінгу, виявлення симптомів і консультування, фокусоване на травмі, не 

завжди враховуючи ресурс для відновлення благополуччя. 

 Проте численні дослідження довели, що люди швидше відновлюються 

від впливу надзвичайних ситуацій тоді, коли почуваються в безпеці, мають 

тісні (родинні) зв’язки, перебувають у спокої; мають доступ до соціальної, 

фізичної та емоційної підтримки, а також знаходять способи допомогти собі.   

Основними факторами ризику, що зумовлюють розвиток 

психічних розладів, є ті несприятливі умови навколишнього 

середовища, в які потрапляють люди, та брак підтримки в цьому 

середовищі. Адекватне реагування на соціальні проблеми, пов’язані з 

навколишнім середовищем, полегшує деякі психологічні проблеми і 

запобігає розвитку деяких психічних розладів.  

 Реагування на наслідки надзвичайних ситуацій у світовій практиці 

відбувалося по-різному, що зумовило розвиток двох основних підходів: один 

із них орієнтується на концепт «травма», тоді як інший – на концепт 

«резилієнс» (табл. 1). 
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Таблиця 1. Підходи до реагування на наслідки  

надзвичайних ситуацій: «травма» vs. «резилієнс» 

Травма Резилієнс 

Спрямований лише на 

запобігання, діагностику 

та лікування ПТСР 

Визнає необхідність забезпечити широкий 

спектр послуг для задоволення різних потреб.  

Наприклад, сприяння самодопомозі та 

підтримці на рівні громад, надання базової 

психосоціальної підтримки і послуг у сфері 

психічного здоров’я.  

Надання послуг у сфері психічного здоров’я 

включає в себе широкий спектр проблем, як-то 

депресія, тривога, ПТСР чи залежність від 

хімічних речовин. 

Сфокусований лише на 

травматичних подіях та  

ігнорує соціальні 

стресори 

Ідея: більшість людей після надзвичайної 

ситуації не мають ознак психічної травми 

Модель надання послуг 

сфокусована на патології 

та стані «жертви» 

Визнає низку проблем і стресорів.  

Визнає, що вирішення проблем, пов’язаних із 

соціальними стресорами, може допомогти 

полегшити психологічні проблеми. 

Традиційний підхід,  

що ґрунтується на 

вразливості 

Розглядає отримувачів послуг у складні часи як 

активних осіб.  

Постраждала особа є вразливою, але вона 

також має і сильні сторони, ресурси, 

можливості та  

різні потреби. 

 

Отже, відбулася зміна акценту з підходу, орієнтованого на «травму», до 

більш інтегрованого підходу, що бере до уваги різні проблеми психічного 

здоров’я та ґрунтується на самодопомозі в громаді та резилієнс. Якщо в 

першому підході фахівці  психологічної служби фокусуються на травмі, 

після якої потрібно відновитися, то «резилієнс відображає здатність 

підтримувати стабільну рівновагу», зокрема й у надзвичайних ситуаціях, 

завдяки своїм сильним сторонам, ресурсам та можливостям. Йдеться про те, 

що відновлення життя окремого індивіда після надзвичайної ситуації може 

відбуватися завдяки тим ресурсам і здатностям, які в нього добре розвинені. 

І ще один аспект – про практики. Резилієнс можливо розвивати 

протягом усього життя і  важливо його підтримувати. Але дуже важливо 

пам’ятати, що усі компоненти резилієнс мають стати «ритмічними», вони 
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мають бути закріплені в режимі щоденних рутин, стати звичками, 

дисципліною щоденних практик.  

Базисом для формування резилієнс є три важливі складові 

благополуччя: безпека, участь, розвиток. Крім того, розвиток резилієнс 

запобігає виникненню схильності до суїциду та психічних розладів внаслідок 

психотравматизації. 

Важливі характеристики резилієнс: 

 здатність особи зберігати рівновагу, певну стабільність у складній 

ситуації, ефективно розв’язувати не тільки завдання з адаптації до 

умов, що змінюються, але й завдання з розвитку; 

 здатність людини протистояти дії стресорів без потрапляння у стани, 

пов’язані з психічними розладами; 

 здатність людини (дорослого та дитини) активувати, розвивати і 

накопичувати власні ресурси і можливості для збереження 

психічного благополуччя під час та після травмуючої ситуації. 

Наявність цих характеристик дозволяє здобувачу освіти тримати 

свій стан у нормі, адаптуватися і розвиватися. 

 

Три основні фактори, які сприяють формуванню резилієнс у дітей 

(науковий погляд): 

 ознаки/атрибути самих дітей; 

 сімейні фактори; 

 характеристики більш широкого соціального оточення. 

 

Важливі фактори благополуччя в умовах військового 

конфлікту/війни (з точки зору дітей): 

 вміння спілкуватися; 

 відчуття щастя; 

 надання допомоги іншим; 

 підтримка з боку родини. 

Таким чином, практичний психолог сприяє розвитку резилієнс, при 

цьому орієнтується на задоволення потреб особистості, сильні сторони, 

власні сили, які здобувач освіти може трансформувати в ресурсний 

досвід.  
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3. ВАЖЛИВІ УМОВИ ТА РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛІЄНС У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

ПІД ЧАС ВІЙНИ. 

Конкретні завдання заходів із психосоціальної підтримки в контексті 

резилієнс полягають у створенні та забезпеченні: 

 атмосфери безпеки, спокою, приналежності; 

 умов для відновлення та стійкості, віри у власні сили та впевненості 

у собі; 

 надання можливостей, надії та мотивації. 

Відповідно до піраміди психосоціальних інтервенцій (мал.1) можна 

визначити роль закладів освіти щодо формування резилієнс у здобувачів 

освіти під час війни. 

Мал.1. Піраміда психосоціальних інтервенцій  

(піраміда перенаправлень) 
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Перший рівень стосується усіх осіб, що є в освітньому просторі, 

другий – тих, хто потребує додаткової підтримки громади, третій – ще вужче, 

ті, що потребують психологічних послуг, а четвертий рівень передбачає 

спеціалізоване лікування. 

Заклади освіти вже с першого рівня можуть залучатися до формування, 

розвитку та підтримки  резильєнтності у здобувачів освіти. 

Деякі заклади освіти не тільки виконують свою місію щодо 

забезпечення освітніх прав дітей, а ще й стають прихистком тимчасового 

проживання для певних осіб, що змушені були переселитися з територій, на 

яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані збройними формуваннями. 

Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники можуть 

вирішувати певні питання, пов’язані з проведенням заходів, як навчального 

характеру, так із залученням практичних психологів/соціальних педагогів. 

Наприклад, проведення онлайн занять зі здобувачами освіти. 

На другому рівні заклад освіти може долучатися до широкого 

інформування, створювати простір, в якому дитина може задовольняти свою 

потребу бути в щасті, оптимізмі, радості. 

Третій рівень передбачає вже безпосередню діяльність практичних 

психологів/соціальних педагогів закладів освіти з тими дітьми, які 

потребують поглибленої роботи .  

На четвертому рівні заклад освіти не може бути задіяний, тому ще 

це спеціалізоване лікування: психотерапія, психіатрія. Практичні 

психологи/соціальні педагоги в межах своєї компетенції можуть лише 

перенаправити/переадресувати здобувачів освіти до фахівців 

вищезазначеного профілю. 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

практичних психологів/соціальних педагогів  

з учасниками освітнього процесу щодо профілактики  

суїцидальної поведінки у воєнний час.  

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. 
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Перед практичними психологами та соціальними педагогами, які 

працюють зі здобувачами освіти та дорослими учасниками освітнього 

процесу, постає безліч питань, з якими дехто стикається вперше. Також 

виникає потреба адаптувати знання та практику, що застосовувалися і 

спрацьовували у мирний час, - до реалій війни. 

З огляду на події та обставини, які виникають в умовах воєнного часу, 

фахівцям психологічної служби може бути доречно використовувати для 

превенції та надання допомоги дистанційні форми роботи (спираючись на 

чималий досвід віддаленої роботи під час карантинних обмежень).   

Веб-ресурс надає чимало можливостей для діагностичної, 

консультативної та просвітницько-профілактичної роботи зі здобувачами 

освіти та іншими учасниками освітнього процесу. 

Наприклад,  

- функціонування електронних кабінетів/сторінок практичного 

психолога/соціального педагога; 

- інформування учасників освітнього процесу на сайті закладу 

освіти;  

- проведення діагностичної роботи за допомогою онлайн сервісів 

(автоматизована інформаційна система «Я-психолог»); 

- проведення онлайн зустрічей зі здобувачами освіти, батьками, 

педагогами із застосуванням сервісів Google, Zoom, інтерактивних 

дошок;  

- консультування та просвіта у батьківських вайбер-групах; 

- телефонні консультації. 

 

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); 

- телефону довіри організації «People in Need» 0 800 210 160 

(цілодобово) з метою сприяння отримання необхідної підтримки у 

разі потреби, зі збереженням безпечного простору конфіденційності; 

- онлайн-платформи «Розкажи мені», де цілодобово надається 

безкоштовна психологічна допомога https://tellme.com.ua/.  

Традиційно допомога під час суїциду передбачає тричленну модель: 

превенція, інтервенція та поственція; іншими словами, превенція 

(профілактика), кризове втручання і подальший супровід, допомога.  

https://tellme.com.ua/
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Превенція обов’язково охоплює усі види діяльності практичного 

психолога: просвіту, діагностику, консультацію, корекцію, за можливості 

навчальну діяльність. Індивідуальна діагностика та корекція зі здобувачем 

освіти здійснюється лише за письмової згоди батьків або осіб, які їх 

замінюють. Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент. 

Просвітницько-профілактична, консультаційна, діагностична, 

корекційна робота має бути спрямована на попередження булінгу 

(цькування), створення безпечного освітнього простору, формування 

позитивних життєвих цілей, розвиток стресостійкості та збереження 

психічного здоров’я, сприяння формуванню довірливих батьківсько-дитячих 

відносин та побудови конструктивного діалогу між здобувачами освіти, 

педагогами та батьками. 

Психологічний вплив на особистість може бути безпосереднім або 

здійснюватися через групу, до якої входить особистість, шляхом певної 

організації спільної діяльності, висунення перед групою перспективних 

цікавих завдань, зміни статусу особистості в групі, впливу на соціально-

психологічний клімат групи тощо. 

Корекційній роботі завжди передує діагностика. 

Для уточнення висновку про наявність суїцидальної загрози 

доцільно використовувати спеціальні діагностичні засоби - карти, 

опитувальники, тести: 

а) методика з визначення  здатності  учня до адаптації у  кризові 

періоди розвитку; 

б)  соціометрія і референтометрія; 

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

г)   методика «Шкільна тривожність» Філліпса;  

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

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

є) методика визначення рівня нервово-психічної стійкості, ризику 

дезадаптації в стресі; 

ж) об'єктивна методика визначення типу темпераменту за Б.И. 

Цукановим; 

з) модифікований опитувальник   для ідентифікації типів акцентуацій 

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

суїцидальності (В.М. Прийменко); 

и)  тест на визначення суїцидального ризику СР-45; 
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і) тест на виявлення суїцидальних намірів (Н.Шавровська, 

О.Гончаренко, І.Мельникова); 

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

Горська);  

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

Рассел і М. Фергюсон); 

к) шкала депресії (адаптація Г. Балашова); 

л) 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. 

Варто нагадати, що Українським науково-методичним центром 

практичної психології і соціальної роботи розроблено методичні 

рекомендації «Застосування діагностичних мінімумів у діяльності 

працівників психологічної служби» https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-

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

sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-

psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/. 

Тривожність часто супроводжує депресію, суїцидальні переживання, 

тому оцінка стану здобувача освіти дає важливий діагностичний 

результат. Однак тривожність не є лише негативним феноменом. Певний 

рівень тривожності – природна й обов’язкова особливість активної 

особистості. При цьому існує оптимальний індивідуальний рівень «корисної 

тривоги», навіть в умовах війни. 

Варто зазначити, що не лише практичний психолог/соціальний педагог 

здійснює спостереження за суїцидальними проявами у здобувачів освіти. 

Тому першочерговою умовою превенції є формування обізнаності 

адміністрації, педагогічних працівників та батьків щодо факторів та 

маркерів суїцидальної поведінки.  

Суїцидальна поведінка зазвичай не виникає раптово; спробі суїциду 

передує низка подій, умов, зовнішніх та внутрішніх факторів. Більшість 

суїцидальних 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. Звичайно, що це вимагає від оточуючих, особливо від фахівців 

психологічних служб, оперативних дій у наданні адекватної допомоги 

таким підліткам. 
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Не залишайте людину одну в ситуації високого суїцидального ризику. 

Залишайтеся з нею якомога довше або попросіть когось побути з нею, поки 

не мине криза чи не надійде допомога. Можливо, доведеться зателефонувати 

на станцію швидкої допомоги або звернутися в поліклініку. Пам’ятайте, що 

підтримка накладає на вас певну відповідальність. Для того, щоб 

показати людині, що оточуючі піклуються про неї, і створити відчуття 

життєвої перспективи, ви можете укласти з нею так званий суїцидальний 

контракт – попросити про обіцянку зв’язатися з вами перед тим, як вона 

зважиться на суїцидальні дії в майбутньому для того, щоб ви ще раз змогли 

обговорити можливі альтернативи поведінки. Як це не дивно, така угода 

може виявитися досить ефективною. 

Таким чином, фахівцям психологічної служби, батькам, педагогам 

необхідно постійно стежити за незначними змінами в поведінці і настроях 

здобувачів освіти та вживати своєчасних заходів щодо запобігання 

суїцидальних проявів, формування резилієнс. 

Емоційні проблеми, що призводять до суїциду, рідко вирішуються 

повністю, навіть коли здається, що найгірше позаду. Тому ніколи не слід 

обіцяти повної конфіденційності. Надання допомоги не означає, що 

необхідно дотримуватися повного мовчання. Як правило, подаючи 

сигнали можливого самогубства, зневірена людина просить про допомогу. І, 

безсумнівно, ситуація не вирішиться доти, доки суїцидент не адаптується в 

житті.  

Тому так важливо надання коректної першої психологічної 

допомоги у надзвичайних ситуаціях. 

 

 

4.1. ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА: 

 ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ. 

Перша психологічна допомога (далі - ППД) визначає гуманні, 

підтримуючі заходи реагування на страждання особи, яка може потребувати 

підтримки. Однак не кожна людина, яка пережила кризову подію, потребує 

ППД або прагне її отримати. Не можна нав'язувати допомогу тим, хто її не 

бажає, але завжди треба бути з тими, хто, можливо, захоче отримати 

підтримку. 

ППД включає такі елементи: 

 ненав’язливе надання практичної допомоги та підтримки; 

 оцінювання потреб і проблем; 
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 надання допомоги в задоволенні базових потреб (наприклад: їжа, 

вода, інформація); 

 слухання людей, не примушуючи їх говорити; 

 розрада та заспокоєння людей; 

 надання допомоги в отриманні інформації, встановленні зв’язку із 

службами та структурами соціальної підтримки; 

 захист людини від подальшої шкоди. 

Завдання ППД: 

1) формувати відчуття безпеки, зв’язку з іншими людьми, спокою і 

надії; 

2) сприяти доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки; 

3) зміцнювати віру в можливість допомогти собі та оточуючим. 

Під час надання ППД необхідно:  

 знайти для розмови тихе місце, де ніщо не відволікатиме; 

 поважати конфіденційність і не розголошувати повідомлені особисті 

відомості; 

 бути поруч із людиною, але дотримуватися необхідної дистанції з 

урахуванням її віку, статі та культури (якщо потрібно обняти, то 

обов’язково спитати дозволу); 

 показувати зацікавленість, наприклад, киваючи головою чи 

вимовляючи короткі підтверджувальні репліки; 

 бути терплячим і спокійним; 

 надавати фактичну інформацію, чесно говорити про свої знання: «Я 

не знаю, але спробую для вас дізнатися»; 

 надавати інформацію зрозумілою мовою, простими словами; 

 висловлювати співпереживання людям, які говорять вам про свої 

почуття, перенесену втрату чи важливі події (втрата будинку, 

смерть близької людини тощо); 

 надати людині можливість помовчати. 

Під час надання ППД заборонено: 

 змушувати людину розповідати про те, що з нею відбулося; 

 перебивати і квапити співрозмовника (наприклад, дивитися на 

годинник, говорити занадто швидко); 

 торкатися до людини, якщо немає впевненості про те, чи прийнято 

це в її культурному середовищі; 

 давати оцінку тому, що людина зробила чи не зробила, або її 

емоціям; 



15 
 

 вигадувати того, чого не знаєте; 

 використовувати специфічні терміни; 

 давати обіцянки; 

 переказувати співрозмовнику оповідання, почуті від інших; 

 розповідати про свої власні труднощі; 

 думати і діяти так, немов зобов’язані вирішити за іншого всі його 

 проблеми; 

 позбавляти людину віри у власні сили і здатність самій подбати про 

себе; 

 описувати людей, використовуючи негативні епітети (наприклад, 

називати їх «божевільними»). 

 

 

4.2. ПРОТОКОЛ 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДИНІ 

З НЕЗАКІНЧЕНИМ СУЇЦИДОМ 

Незакінчений суїцид Психологічні та організаційні заходи 

Ознаки: Перший рівень 

Особа 

вчинила  

спробу 

самогубства. 

Оцінити небезпечність ситуації для себе. 

Прибрати загрозу життю особи, що чинить 

спробу самогубства, за потреби надати 

необхідну медичну допомогу. 

Може бути збудженим, 

тремтіти, плакати/може 

бути апатичним, 

байдужим/може бути 

спокійним, 

зосередженим  

(якщо прийняв рішення 

довести спробу до 

кінця). 

 

Не залишати наодинці (навіть якщо він 

виглядає спокійним), говорити з 

постраждалим (не бійтесь запитувати про 

суїцид, про те, чому він так вчинив, нехай 

виговориться, виплесне накопичені образи, 

горе тощо). 

Може просити бути з 

ним, підтримати його чи 

навпаки, намагатися 

укритися з полю зору 

оточуючих. 

 

 

Емоційне підтримати, не засуджувати. 

 Обов’язково порадити батькам/близьким 

звернутися до лікаря-психіатра. 



16 
 

 Другий рівень 

 Обов’язково сказати батькам/близьким  

наглядати за потерпілим. 

Прийняти рішення щодо здійснення заходів 

постійного нагляду та психологічної чи 

медичної допомоги. 

Встановити свідків події, наближених (ті, що 

мають дружні, родинні зв’язки) осіб для 

подальшої профілактичної роботи з ними. 

За можливості організувати проведення 

дебрифінгу в перші три дні, залучивши 

психологів мобільного пункту психологічної 

підтримки. 

 Третій рівень 

 Обов’язково врахувати висновки лікаря-

психіатра і його рекомендації під час 

проведення подальшої реадаптації і корекції 

особи, яка вчинила спробу суїциду. 

 

 

5. БАЗОВЕ СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГА ДО ДИТИНИ,  

ЯКА ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУЮЧУ ПОДІЮ.  

АЛГОРИТМ ДІЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ. 

Базове ставлення педагога до дитини, яка пережила травмуючу подію – 

це таке поєднання знань, переконань і професійних позицій педагога, яке 

допомагає йому бачити, розуміти та конструктивно ставитись до емоційних 

та поведінкових проявів дітей внаслідок переживання ними 

стресових/травмуючих ситуацій. 

Дуже важливо сформувати базове ставлення, бо це сприяє розумінню 

природних та закономірних психічних реакцій дітей на стрес та травму, що 

дозволяє надати дитині підтримку у важкий для неї період. 

Основні складові такого ставлення: 

 визнання «позитивної мети», що стоїть за складною поведінкою 

дитини; 

 повага до цінностей дитини; 

 зона найближчого розвитку; 

 чесність та відкритість у роботі з дітьми; 

 позитивна атмосфера у роботі: гра та приємна активність. 
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Чим більше у педагога розвинені ці навики, тим легше зрозуміти 

що з дитиною відбувається, спрямувати дії на надання оптимальної 

допомоги, задоволення найактуальніших потреб на підставі емоційних 

та поведінкових проявів травми. 

Під час спілкування педагог розуміє незадоволені потреби, які стоять 

за поведінкою дитини, робить акцент на сильні сторони. Чим складнішою є 

поведінка дитини, тим більш прихованим є її крик про допомогу. Педагог 

повинен бути готовим до розмови на рівних , з повагою до цінності дитини. 

Спільна активність з дитиною для дорослого створює ще й  додатковий 

діагностичний простір (через гру, спільну активність з дитиною, залежно 

від того це індивідуальна чи колективна робота, спостерігаючи за тим, як 

поводиться дитина, як реагує, що говорить).  

 

ЗОНА ОСОБЛИВОЇ УВАГИ! 

Не слід робити: 

 Не очікуйте, що всі діти є травмованими. 

 Не вважайте, що всі діти хотітимуть і потребуватимуть 

спілкування з вами. В багатьох випадках сама ваша присутність і 

спокій допоможе дитині почуватися в безпеці. 

 Не навішуйте ярликів: «симптом», «діагноз», «порушення». 

 Не розпитуйте про деталі того, що відбулося, це може повторно 

травмувати саму дитину, і тих хто знаходиться поруч. 

Педагогічне спілкування повинне враховувати ті аспекти, які сприяють 

формуванню безпечного освітнього середовища. До того ж варто прибрати ті 

засоби, які навпаки перешкоджали і травмували дитину.  

Важливі завдання педагогічних працівників в роботі з дітьми, які 

пережили травмуючу подію: 

 Турботливе відновлення довірливих стосунків. 

 Допомога в подоланні дисфункційних установок і переконань. 

 Допомога в інтегруванні (трансформації) важких для проживання 

подій в особистий досвід. 

 Допомога у знаходженні сенсу життя в теперішній момент. 

 Прийняття дитини (з усіма проявами які є). 

 Адаптація до навчання в нових умовах, мінімізація труднощів у 

навчанні дитини, яка пережила травмуючі події. 
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Зрозуміло, що педагогічний працівник не володіє кваліфікацією і 

рівнем знань фахівця психологічної служби або лікаря, тим паче, лікаря 

відповідного профілю – психіатра або психотерапевта, та й не його справа 

ставити діагноз, але, як фахівець професій системи «людина – людина», він 

більшу частину своєї роботи проводить у сфері людської комунікації, у 

безпосередньому контакті зі здобувачами освіти. Тобто відповідні фактори та 

маркери суїцидальної поведінки педагог зобов’язаний знати, так само, як і 

основні моменти тактики взаємодії з людиною з суїцидальними тенденціями 

або парасуїцидентом. До того ж це бажано знати кожному, щоб вчасно 

розпізнати і надати першу емоційну допомогу своїм близьким у подібній 

ситуації. 

Способи педагогічного спілкування та їх вплив на формування 

безпечного освітнього середовища. 

Сприяють Перешкоджають 

Увага до актуального емоційного 

стану дитини, який стоїть за 

складною/ризикованою поведінкою 

Використання «екстрених» 

способів і прийомів вгамувати 

поведінку дитини без розуміння й 

уваги до її емоційного стану 

Позитивне ставлення до дитини, 

прийняття складної поведінки чи 

труднощів у навчальній діяльності 

як нормальної реакції на складні 

ситуації чи обставини розвитку 

Негативне оцінювання, фіксація та 

наголошення на «проблемах» та 

«недоліках» поведінки чи 

навчальної успішності 

Заохочення, наснаження, надання 

можливості вибору або 

самостійного прийняття рішення  

(з урахуванням критерію безпеки) 

Контроль, примус, тиск 

Порівняння стану або досягнень 

дитини сьогодні з її ж станами  

або успіхами вчора, фіксація на 

позитивних моментах такого 

порівняння 

Порівняння дитини з іншими, 

успішнішими у навчанні й 

поведінці дітьми, фіксація на 

негативних моментах такого 

порівняння 

Особистий емоційний діалог з 

дитиною про її почуття і мотиви, 

розуміння емоційних механізмів 

проблемної поведінки 

Емоційна «проробка» дитини через 

звинувачення, присоромлювання, 

залякування (особливо у 

присутності інших дітей) 

Позиція ціннісного ставлення до 

дитини як до рівної собі людини 

Владна позиція завжди правого, 

невразливого «судді» за правом 

віку та професійної компетенції 
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6. ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ: ОСНОВНІ ФАКТОРИ ТА РЕСУРСИ 

РОЗВИТКУ РЕЗИЛІЄНС У ДІТЕЙ У ВОЄННИЙ ЧАС. 

Перед батьками сьогодні стоїть виклик вберегти власних дітей, 

створити для них максимальний комфорт та не допустити психологічної 

травми. Серед основних ознак такої травми – пасивність дитини, 

мовчазність, тривожність, проблеми зі сном, відчуття провини чи 

сорому.  

Стратегічними напрямами батьківської допомоги дітям із суїцидальним 

ризиком вважається покращення взаємостосунків у сім'ї, підвищення 

самооцінки, самоповаги дитини, а також заходи з покращення 

міжособистісного спілкування у сім'ї. Усі ці заходи мають призвести до 

піднесення самоцінності особистості дитини, її життя до такої міри, коли 

суїцидальні дії втрачають будь-який сенс. 

За можливості відведіть дитину до кваліфікованих спеціалістів. 

Допомогти дитині на ранніх стадіях психологічного травмування 

можуть два важливих моменти: 

 слухайте дитину; 

 допоможіть їй зрозуміти, що те, що вона відчуває, – нормально. 

Фактори, що сприяють формуванню резилієнс: 

 розвиток навичок вирішення проблем; 

 самоефективність; 

 низький рівень конфліктності між батьками; 

 позитивний зв'язок «батьки-дитина» в ранньому дитинстві; 

 турботливі стосунки з рідними; 

 соціальна підтримка. 

Батькам потрібно демонструвати свою любов дітям, підтримувати їх 

самостійні прагнення та строго не судити, адже саме це веде до підвищення 

самооцінки, особистісного зростання та успішності власної життєдіяльності. 

Основні ресурси розвитку резилієнс у дітей: 

 контакт з турботливим дорослим; 

 довіра; 

 приємна активність (гра, прогулянка, сумісний перегляд фільму); 

 позитивний контакт з однолітками; 

 почуття контролю над тілом та емоціями; 

 здатність вирішувати конкретні проблеми; 

 позитивне мислення (навчити помічати свої досягнення). 
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Батьківська компетентність – запорука адаптації дитини. 

Узагальнюючи, необхідно зауважити, що велика роль у допомозі дітям, 

які опинилися у кризовій ситуації, належить саме батькам. Адже у 

підлітковому віці, саме вони є тими людьми, від яких підліток має 

отримувати підтримку. Незважаючи на те, що надзвичайні ситуації 

впливають на все населення, особливої підтримки потребують саме діти. 

Виокремлення підлітків як вразливих не означає, що вони є пасивними 

«жертвами». Попри те, що вони потребують підтримки, підлітки часто мають 

доступ до ресурсів, які сприяють досягненню благополуччя і їхньої активної 

участі в соціальному житті громади. 

Запропоновані рекомендації та заходи стануть ефективнішими, якщо 

діти довірятимуть своїм близьким, і знатимуть, що вони ніколи не зрадять у 

кризовій ситуації, нададуть емоційну підтримку у такий складний час. 

 

7. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ. 

 Буклети та плакати, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС  

https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-

JjRyJwZZ_I1lHI?usp=sharing 

 

 Відеоматеріали та презентації, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС  

https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-

StEwRpVG?usp=sharing 

 

 Відеоролик «Алгоритм дій при виявлені здобувача освіти із 

ознаками суїцидальної поведінки» (автор: Матушенко О.А. – 

методист КЗ ДНМЦ ПС) 

https://dnmcps.com.ua/videorolik-metodista-kz-dnmc-ps-matushenko-o-

algoritm-diy-pri-potenciynomu-suicidi-zdobuvacha  

 

 Методичка з техніки безпеки для психологів 

(автор: Матушенко О.А. – методист КЗ ДНМЦ ПС) 

Частина 1 

https://docs.google.com/presentation/d/1r2QPNLjJt66Ts3BAXLcbm1WdF0NP

mkEK/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true  

Частина 2  

https://docs.google.com/presentation/d/1XvaQLPe6meJRcvdXCJh7d-

YauPJJNjPh/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&s

d=true  

https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-JjRyJwZZ_I1lHI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-JjRyJwZZ_I1lHI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG?usp=sharing
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://docs.google.com/presentation/d/1r2QPNLjJt66Ts3BAXLcbm1WdF0NPmkEK/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1r2QPNLjJt66Ts3BAXLcbm1WdF0NPmkEK/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XvaQLPe6meJRcvdXCJh7d-YauPJJNjPh/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XvaQLPe6meJRcvdXCJh7d-YauPJJNjPh/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XvaQLPe6meJRcvdXCJh7d-YauPJJNjPh/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
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Частина 3  

https://docs.google.com/presentation/d/1__EKABFddOHKixHLWdT3VBgknL

x14tWx/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=tr

ue 

 

 Вебінар «Базові основи формування резилієнс (життєстійкості) у дітей. 

Модуль 1.», спікерка Тетяна Войцях, психологиня, арт-терапевтка, 

тренерка та медіаторка Національної медіаторської мережі ГО «ЛаСтрада-

Україна». https://www.youtube.com/watch?v=Js8DXaEbNwY&t=112s  

 

 Вебінар «Базові основи формування резилієнс (життєстійкості) у дітей. 

Модуль 2.», спікерка Тетяна Войцях, психологиня, арт-терапевтка, 

тренерка та медіаторка Національної медіаторської мережі ГО «ЛаСтрада-

Україна». https://www.youtube.com/watch?v=wEP1j8xNFkw&t=1s  

 

 Вебінар «Поняття психології травми», спікерка Валентина Буковська,  

представниця ГО «MentalhealthService», координаторка проєктів, 

психологиня, тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-

Україна». https://www.youtube.com/watch?v=IuQyszcequQ  

 

 Вебінар «Техніки роботи зі стресом та тривогою для дорослих та дітей. 

Практикум», спікерки: Юлія Скорих, психологиня, консультантка в 

галузі кризова та екстремальна психологія, координаторка психологічного 

напряму БФ «Восток SOS», Русана Дикая, практична психологиня БФ 

«Восток SOS», https://www.youtube.com/watch?v=caUFkyDkKIU  

 

 Вебінар «Надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього 

процесу в період військових подій. практичний досвід луганської 

області» https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1__EKABFddOHKixHLWdT3VBgknLx14tWx/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1__EKABFddOHKixHLWdT3VBgknLx14tWx/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1__EKABFddOHKixHLWdT3VBgknLx14tWx/edit?usp=sharing&ouid=102682300443987891398&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=Js8DXaEbNwY&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=wEP1j8xNFkw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IuQyszcequQ
https://www.youtube.com/watch?v=caUFkyDkKIU
https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI
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