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Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі психології. 

Метою викладання дисципліни є знайомство студентів з поняттям 

суїцидальної поведінки, формування наукових уявлень про виникнення та динаміку 

її основних клінічних форм, розуміння соціально-психологічних механізмів та 

біологічних передумов самогубства та його попередження. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння категоріальним апаратом психології суїцидальної поведінки; 

- ознайомлення з методологією головних шкіл та підходів до причин 

виникнення та класифікації самогубств; 

- формування ґрунтовних знань щодо основних видів суїцидальної 

поведінки та їх проявів;  

- практичне оволодіння прийомами проведення психологічної корекції 

суїцидальної поведінки. 

 
 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з одного навчального модуля, а саме:  

 Модуль №1 "Соціально-психологічні причини, механізми розвитку, 

прояви суїцидальної поведінки та психологічна допомога суїцидентам». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни 

 
  Таблиця 2.1 

№ 

п.п 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять 

(год.) 

Усього Лекції 

Лаб./з

аняття 

Практи

ч./занят

тя  

СРС 

1 2 3 4 5  6 

 1  семестр 

Модуль №1   «Соціально-психологічні причини, механізми розвитку, прояви суїцидальної 

поведінки та психологічна допомога суїцидентам» 

1.1 Суїцидологія як міждисциплінарна 

система знань 
20 4 - 4 12 

1.2 Причини формування та прояви 

суїцидальної поведінки 
20 4 - 4 12 

1.3 Клініко-психологічна інтервенція та 

профілактика суїцидальної поведінки 
43 8 - 9 26 

1.4 Модульна контрольна робота №1 7 1 - - 6 

Усього за модулем №1 90 17 - 17 56 

Усього за 1 семестр 90 17 - 17 56 

Усього за навчальною дисципліною 90 17 - 17 56 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

      3.1. Методи навчання  

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення  дисципліни застосовуються такі методи: групова дискусія, рольові 

ігри, ситуаційні задачі, відпрацювання технік психологічної допомоги. 

3.2. Рекомендована література  
Базова література 

3.2.1. Гроллман Эрл. Суицид: превенция, интервенция, поственция. 

/Суицидология: Прошлое и настоящее. – М., “Когито-центр”, 2001. – 569 с. 

3.2.2. Москалець В.П., Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія суїциду. Посібник. 

К.: 2004. – 218 с. 

3.2.3. Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М.: 

«Когито-Центр», 2005. – 376 с. 

 3.2.4. Шнейдман Э. Душа самоубийцы. / Пер. с англ.– М.: Смысл, 2001. – 

315 с. 
 Допоміжна література 

         3.2.5. Дюркгейм Е. Самоубийство. Социологический этюд.  - М.: Мысль, 

1994. – С.286-297.  

         3.2.6. Коротенко А., Жабокрицький С. К вопросу о структурной мотивации 

суицидального поведения./Вісник асоціації психіатрів України, 1996. №2.с.124-

126.  

         3.2.7 Пилягина Г.Я. Актуальные проблемы суицидологии в Украине и пути 

их решений// Журнал практического врача. – 1998. - №6. – С.2-4.  

 3.2.8. Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: Новое лит-

е обозрение, 1999. – 256 с. 
 

 3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті  

 3.3.1. Суїцидологія: науковий журнал. Режим доступу: 

 http://cyberleninka.ru/journal/n/suicidology 
 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/suicidology
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
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