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1. Поясніть, в чому полягає подвиг Сізіфа згідно з концепцією А.Камю?  

2. Які види самогубств описав Е.Дюркгейм? Охарактеризуйте кожен з них. 

3.  Які техніки кризової терапії застосовуються при роботі з потенційним 

суїцидентом? 
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1. Охарактеризуйте погляди давньогрецьких філософів на проблему самогубства. 

2. Поясніть, в чому полягає подвиг Сізіфа згідно з концепцією А.Камю?  

3. Які види самогубств описав Е.Дюркгейм? Охарактеризуйте кожен з них. 

4. Що є основним засобом у боротьбі з суїцидом за концепцією Е.Дюркгейма? 

5. Поясніть позицію Д.Юма стосовно скоєння самогубства. 

6. Як розумів причини самогубства З.Фрейд? 

7. Що, на думку В.Франкла, робить життя людини осмисленим? 

8. Дайте визначення поняттям внутрішня суїцидальна поведінка, зовнішня 

суїцидальні поведінка, ауто деструктивна поведінка. 

9. Чим відрізняються суїцидальні наміри від задумів?  

10. Дайте визначення поняттю прихований суїцид. 

11. Охарактеризуйте види самогубств за класифікацією О.Лічко. 

12. Які психологічні особливості притаманні суїцидентам? 

13. Охарактеризуйте роль міжособистісних конфліктів в ґенезі суїциду. 

14. Поясніть особливості підліткових суїцидів. 

15. Які сім`ї провокують суїцидальну поведінку? 

16. Які Ви знаєте фактори, що перешкоджають здійсненню самогубства? 

17. Які основні причини самогубств у осіб інволюційного віку? 

18. Які техніки кризової терапії застосовуються при роботі з потенційним 

суїцидентом? 

19. Які визнаєте напрямки психотерапевтичної допомоги при суїцидальних намірах? 

20. Як можна  визначити ризик повторного самогубства? 

21. Охарактеризуйте основні чинники суїцидального ризику. 

22. Які психотерапевтичні техніки застосовуються на етапі кризової підтримки 

суїцидента? 

23. Опишіть правила консультування осіб, що намагаються скоїти суїцид, за 

Р.Кочунасом. 

24. Охарактеризуйте основні принципи роботи «Телефону довіри». 

25. Які Ви знаєте напрямки профілактики суїцидальної поведінки у закладах освіти? 
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