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Зразок методичних рекомендації до  

виконання самостійної роботи  

 

Тема 1. Поняття, види та підходи до класифікації суїцидальної поведінки  

План 

1. Суїцидальна поведінка. Визначення понять. 

2. Основні підходи до класифікації самогубства. 

 

 Розглядаючи перше питання, необхідно дати визначення поняттю самогубство. 

Самогубство або суїцид (від лат. sui – себе, caedo – убити) визначається як умисне 

позбавлення себе життя. Його треба відрізняти від випадків, коли людина не контролює 

свої дії (наприклад, за наявності галюцинацій) або не усвідомлює їх наслідків. Тоді мова 

йде про нещасні випадки. Як самогубство можна трактувати лише усвідомлені та 

цілеспрямовані дії, що мають за мету позбавлення себе життя.  

 В структурі суїцидальної поведінки виділяють внутрішню та зовнішню 

суїцидальну поведінку. 

 Внутрішні форми суїцидальної поведінки включають суїцидальні думки, фантазії, 

та суїцидальні тенденції, серед яких виділяють суїцидальні задуми та наміри.  

Зовнішні форми суїцидальної поведінки поділяються на суїцидальні спроби та 

завершений суїцид. 

Аналізуючи друге питання, необхідно починати з класифікації видів суїцидальної 

поведінки. В залежності від мотивації та мети самогубства, О.Є. Лічко ділить суїциди на 

демонстративні, афективні та справжні. 

Тихоненко В.А. запропонував типологію, основану на категорії особистісного 

смислу. Він виокремлює такі види самогубств: 

1. Протест, помста; 2. Заклик; 3. Уникнення (покарання, страждань); 4. Самопокарання; 5. 

Відмова від існування. 

 Окрім вказаних видів самогубства виділяють прихований суїцид. Це поведінка, 

спрямована на ризик, гру зі смертю, що проявляється в прихильності до екстремальних 

видів спорту, вживання алкоголю та наркотичних речовин, ризикована їзда на автомобілі і 

т. ін. Карл Менінгер розширив класифікацію суїцидальної поведінки, ввівши наступні її 

форми: хронічне самогубство (аскетизм, неврастенія, алкогольна залежність, 

антисоціальна поведінка, психоз), органічне самогубство та локальне самогубство 

(членоушкодження, симуляція, поліхірургія, умисні нещасні випадки, імпотенція та 

фригідність). 
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