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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної  системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які
повинен  опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
«Актуальні проблеми суїцидології», необхідне методичне забезпечення, складові
та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Актуальні  проблеми  суїцидології»  є  складовою  частиною  дисциплін
психологічного циклу нормативного блоку. Її  вивчення передбачає  підвищення
професійної компетентності психологів та сприяє ефективній самореалізації їх,
як фахівців.

Мета  курсу – ознайомлення  студентів  з  історико-філософськими  та
соціально-психологічними  теоріями суїцидальної  поведінки;  розкрити  сутність
клініко-психологічних  проявів  та  особливостей  суїцидальних  тенденцій,
соціально-психологічних та патопсихологічних чинників суїцидальної поведінки;
формувати  у  майбутніх  психологів  навичок  діагностичної,  профілактичної  та
психологічної допомоги суїцидентам та їхнім родичам і близьким. 

Завдання курсу:
 розкрити змісту базових теоретичних засад суїцидології;
 ознайомити  студентів  з видами,  особливостями  та  механізмами

формування суїцидальної поведінки; 
 ознайомити з психологічними методами діагностики та профілактики

суїцидальної поведінки; 
 сприяти  формуванню професійних  навичок  роботи суїцидентам  та

їхнім родичам і близьким.
Вивчення  лекційного  курсу  та  індивідуальної  навчально-дослідницької

роботи студентів спрямовано на засвоєнні таких знань: 
 основні поняття суїцидології; 
 концептуальні засади суїцидології; 
 загальні характеристики, види та етапи суїцидальної поведінки; 
 чинники суїцидальної поведінки; 
 основи  діагностики,  профілактики  та  психологічної  допомоги

суїцидентам та їхнім родичам і близьким.
Опанування  курсу  під  час  семінарських  занять  та  самостійної  роботи

студенти повинно сприяти формуванню низки практичних навичок: 
 здатність до виявлення суїцидальних тенденцій;
 здатність до диференціації чинників суїцидальної поведінки; 
 здатність до діагностики та профілактики суїцидальної поведінки; 
 здатність до психологічної допомоги суїцидентам та їхнім родичам і

близьким.
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Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить 108 год., із них 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. –
індивідуальна робота, 60 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль. 

Вивчення  спеціалістами та магістрами  навчальної дисципліни  «Актуальні
проблеми суіцидології» завершується заліком.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 
3

Галузь знань:
0301 „Соціально-
політичні науки”

Нормативна

Модулів – 3
Спеціальність:
7.03010301 та

8.03010301 «Практична
психологія»

Рік підготовки
Змістових модулів – 3 5-й 5-й

Семестр
Загальна кількість 
годин –  108

9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 4

Освітньо-професійний
рівень:

Другий (  магістерський)

18 год. 10 год.
Практичні, семінарські
18 год. 2 год.

Лабораторні
год.  год.
Самостійна робота

60 год. 96 год.
Індивідуальні завдання: 

6 год.
Вид контролю: 

залік залік
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин
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Змістовий модуль І. 
ОСНОВИ СУІЦИДОЛОГІЇ 

1. Загальна характеристика суїцидальної поведінки 2 2 2
2. Історико-філософські аспекти та соціально-

психологічні теорії суїцидальної поведінки
14 4 4 10

3. Особистісні передумови суїцидальної поведінки 14 4 2 2 10
Разом: 34 12 4 6 2 20 2

Змістовий модуль ІІ. 
ЧИННИКИ СУІЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

4. Сутність чинників суїцидальної поведінки 10 4 2 2 6
5. Суїцидальна поведінка при стресових та

депресивних розладах
10 4 2 2 6

6. Суїцидальна поведінка при шизофренії та
розладах особистості (психопатіях) 

2 2 2

8. Суїцидальна поведінка при психічних розладах та
соматичних хворобах

8 2 2 6

7. Суїцидальна поведінка при зловживанні
психотропними речовинами

2 2 2

9. Суїцидальна поведінка при хімічних та
нехімічних залежностях

8 2 2 6

Разом: 44 18 8 8 2 24 2
Змістовий модуль ІІІ. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СУЇЦИДЕНТІВ ТА ЇХ БЛИЗЬКИХ
10. Діагностика та профілактика суїцидальності 16 6 4 2 10
11. Психологічна допомога близьким та рідним

суїцидента
10 4 2 2 6

Разом: 30 12 6 4 2 16 2
Усього за навчальним планом 108 42 18 18 6 60 6
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ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВИ СУЇЦИДОЛОГІЇ 

Лекція  1.  Загальна  характеристика  суїцидальної  поведінки (2
години)

Загальні основи понять у суїцидології.  Сутність  понять у суїцидології
аутоагресивні  дії:  самогубство,  суїцидальна  спроба,  навмисне
самопошкодження.  Поняття  суїцидальної  та  парсуїцидальної  поведінки.
Еквіваленти аутоагресивної активності. 

Види  самогубств,  способи  позбавлення  життя,  форми  суїцидальної
поведінки: внутрішні (думки, задум, намір); зовнішні (суїцидальні спроби).
Аутоагресивна поведінка. Етапи суїцидальної поведінки. Стилі суїцидальної
поведінки. Звгвльні риси самогубств.

Основні поняття теми: самогубство, суїцидальна спроба, парасуїцид
аутоагресивна поведінка.

Семінар  1-2.  Історико-філософські  аспекти  та  соціально-
психологічні теорії суїцидальної поведінки (4 години).

Лекція 2. Особистісні передумови суїцидальної поведінки (2 години)
Психологічні  риси,  що  впливають  на  виникнення  суїцидальної

поведінки. Свідомість людей з антивітальними тенденціями та поведінки у
суїцидології. Психологічні та емоційні особливості суїцидальності. 

Характеристика  суїцидальних  абонентів.  Суїцидонебезпечна  позиція
суб’єкта.  Типи  особистісного  смислу  суїцидальної  мотивації.  Групи
суїцидального  ризику.  Психологічні  передумови  суїцидальності  дітей  та
підлітків. Особливості суїцидальних мотивів, переживань, поведінки дітей та
підлітків

Основні  поняття  теми:  антивітальні  тенденції,  психологічні  риси
суїцидальності, діти, підлітки, суїцидальні мотиви.  

Семінар 3. Особистісні передумови суїцидальної поведінки (2 години)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ЧИННИКИ СУІЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

Лекція 3. Сутність чинників суїцидальної поведінки (2 години)
Загальна  характеристика  чинників  суїцидальної  поведінки.

Соціологічні чинники (політика, настрої в державі). Соціально-психологічні
чинники (дезадаптація, ситуативні реакції, внутрішній конфлікт, криза). Типи
та види життєвих криз, стадії переживання життєвих криз. 

Біохімічні  чинники  суїцидальності.  Психологічні  чинники
суїцидальності.  Взаємозвязок  внутрішніх  та  зовнішніх  чинників.  Фактори
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суїцидальності.  Вплив  ЗМІ  на  суїцидальні  тенденції.  Сімейні  фактори  як
передумова дитячої та підліткової суїцидальності. Атнисуїцидальні чинники.

Основні  поняття  теми: чинники  суїцидальності,  дезадаптація,
внутрішній конфлікт, життєва криза.

Семінар 4. Сутність чинників суїцидальної поведінки (2 години).
 

Лекція  4.  Суїцидальна  поведінка  при  стресових  та  депресивних
розладах (2 години).

Сутність поняття стресу, тривожний розлад та його прояви.  Загальна
характеристика дипресивних розладів. Зміст поняття «агедонія». Психогенні
та ендогенні депресивні стани. Велика дипресія (ажитована, меланхолійна).
Мала депресія (дистимія). Замаскована дипресія. Депресія з навязливостями.

Сутність  депресивних  станів  «метабіль».  Специфічні  особливості
депресивних  розладів  в  дитячому  та  підлітковому  віці.  Суїцидонебезпечні
поведінкові реакції підлітків.

Основні поняття теми: стрес, дистрес, тривожний розлад, дипресія,
агедонія, мета біль.

Семінар  5.  Суїцидальна  поведінка  при  стресових  та  депресивних
розладах (2 години).

Лекція  5.  Суїцидальна  поведінка  при  шизофренії  та  розладах
особистості (психопатіях) (2 години)

Загальна  характеристика  суїцидальності  при  шизофренії.  Чинники
суїцидальної  поведінки  хворих  на  шизофрені.  Особливості  суїцидальних
тенденцій  при  шизофренії  спричинених  психогенними  реакціями.  Мотиви
самогубства хворих на шизофренію. 

Суїцидальна  поведінка  спричинена  шизофренічними  патологічними
розладами. Варіанти суїцидальної поведінки: (психотичний тип з довільною
реалізацією  суїцидальних  намірів;  психотичний  тип  з  мимовільною
реалізацією  суїцидальних  намірів;  аутистичний).  Повторін  суїциди  при
шизофренії.

Загальна характеристика суїцидальної поведінки осіб із психопатіями:
суїцидальні ризики, психотравмуючі фактори. Особливості суїцидогенезу при
психопатіях:  збудливого   типу, істеричного  типу, астенічного  типу. Вікові
особливості суїцидогенезу у психопатичних особистостей. Повторні суїциди
при психопатіях.

Основні  поняття  теми: шизофренія,  психопатія,  декомпенсація
психопатії; психоватії збудливого, істеричного та астенічного типу.

Семінар  6.  Суїцидальна  поведінка  при  психічних  розладах  та
соматичних хворобах (2 години)

Лекція 6. Суїцидальна поведінка при зловживанні психотропними
речовинами (2 години).
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Загальна  характеристика  алкоголізму  та  наркоманії.   Взаємозв’язок
дипресії із зловживанням алкоголем та наркотиками.

Вплив  алкоголізму  на  суїцидальність.  Суїцидальна  поведінка  при
алкогольній інтоксикації,  за хронічного алкоголізму. Суїцидальна поведінка
під час алкогольних психозів.

Суїцидальна поведінка за шизофренії ускладнена алкоголізмом
Основні  поняття  теми:  алкоголізм,  наркоманія,  алкогольна

інтоксикація, алкогольні психози.
Семінар  7.  Суїцидальна  поведінка  при  хімічних  та  нехімічних

залежностях (2 години).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СУЇЦИДЕНТІВ ТА ЇХ БЛИЗЬКИХ

Лекція 7. Діагностика та профілактика суїцидальності (4 години)
Психодіагностика суїцидальної поведінки.  Перші загрозливі тенденції

суїцидальної  поведінки.  Діагностика  суїцидального  ризику  за  психопатії.
Карта  визначення  ризку  суїцидальності.  Тест  на  виявлення  суїцидального
ризку  СР-45.  Тест  виявлення  суїцидальних  намірів.  Методика  визначення
схильності до суїцидальної поведінки.

Сутність  профілактики  суїцидальної  поведінки.  Види  профілактики
суїцидів:  за  змістом;  за  постідовністю   здійснення  профілактичних  дій.
Суїцидальна  первенція.  Суїцидальна  комунікація  та  її  виявлення.
Суїцидальна інтервенція. Організація й правові принципи надання допомоги
суїцидентам. Психотерапія та психокорекція суїцидальної поведінки.

Основні  поняття  теми:  психодіагностика,  методика,  інтерв’ю,
суїцидальний ризк, суїцидальні схильності, психопрофілактика, суїцидальна
первенція, суїцидальна інтервенція, психотерапія, психокорекція.

Семінар 8. Діагностика та профілактика суїцидальності (2 години).

Лекція 9. Психологічна допомога близьким та рідним суїцидента (2
години).

Біоєтика  та  самогубство.  Емоційні  реакції  на  суїцид.  Сутність
переживання гострого горя. Угоди з самим собою: пошуки винного, тривале
прощання, провина як покарання, соматизація, самообмеження, суїцид, втеча.
Надання  психологічної  допомоги:  активне  реагування,  вислуховування,
розмова з дітьми.

Основні  поняття  теми:  біоетика,  переживання  горя,  психологічна
допомога. 

Семінар 9. Психологічна допомога близьким та рідним суїцидента (2
години).
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Актуальні проблеми суїцидології»
Разом: 108 год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год., 

самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год.
Модулі Модуль І Модуль ІІ МодульІІІ

Назва
модуля

ОСНОВИ
СУІЦИДОЛОГІЇ

ЧИННИКИ СУІЦИДАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СУПРОВІД СУЇЦИДЕНТІВ

ТА ЇХ БЛИЗЬКИМ
Кількість
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60 балів 73 балів 50 балів

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Теми
семінарськи

х
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Бали 10+2 10+1 10+2 10+2 10+2

Самостійна
робота

5 балів 5 балів
5

балів
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна
робота 1
25 (балів)

Модульна контрольна робота 2
25 (балів)

Модульна контрольна робота
3

25 (балів)
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V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ОСНОВИ СУЇЦИДОЛОГІЇ 

Семінар 1-2.
Тема:  Історико-філософські  аспекти  та  соціально-

психологічні теорії суїцидальної поведінки (4 години).
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Історико-філософські погляди на природу суїциду.
2. Ставлення до суїциду в різних релігіях світу.
3. Соціально-психологічні теорії суїциду.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494с. (Глава 
21, С.288 – 313)

2. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 
376 с. (С.14-37).  

3. Суицидология.  Прошлое  и  настоящее:  Проблема  самоубийства  в  трудах  философов,
социологов, психотерапевтов и в художественных текстах.— М.: Когито-Центр, 2001. — 570
с.

4. Юрьева  Л.Н.  Клиническая  суицидология.  Монография  /  Л.Н.Юрьева.  –
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 2., С.49-78)

Семінар 3.
Тема: Особистісні передумови суїцидальної поведінки (2 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Гендерні особливості суїцидальної поведінки.
2. Вікові особливості суїцидальної поведінки.
3. Вікові та гендерні особливості уявлень про смерть.
4. Специфічні  психологічні  особливості  суїцидентів  груп  ризику

(засуджені, сексуальні меншинства, ветерани, лікарі та інші).
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література
1. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494с. (Глава 

21, С.345 – 350)
2. Психологія суїциду: Посібник/ за ред. В. П. Москальця. – К.: Академія, 2004. – 

288 с. (Глава 2, С. 127-144)
3. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 

376 с. (С.335-354). 
4. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 

Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 3., С.84-89; Глава 4., С. 102-120.)



2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ЧИННИКИ СУІЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

Семінар 4.
Тема: Сутність чинників суїцидальної поведінки (2 години).

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Біологічні чинники суїцидальної поведінки. 
2. Сутність суїцидальних погроз: міфи та реальність. 
3. Психологічний зміст передсмертних послань.
4. Динаміка формування суїциидальнох поведінки. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494с. (Глава 
21, С.333 – 335)

2. Психологія суїциду: Посібник/ за ред. В. П. Москальця. – К.: Академія, 2004. – 
288 с. (Глава 1, С. 19-23; 79-81)

3. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 5. С. 21-32)

Семінар 5.
Тема: Суїцидальна поведінка при стресових та депресивних розладах (2

години).
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Фактори суїцидального ризику при дипресіях. 
2. Психогенні депресивні стани.
3. Ендогенні депресивні стани.
4. Біполярний розлад.
5. Суїцидальна поведінка під час дипресії у дітей та підлітків.
6. Суїцидальна поведінка у осіб старшрго віку. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Психологія суїциду: Посібник/ за ред. В. П. Москальця. – К.: Академія, 2004. – 
288 с. (Глава 3, С. 162-176)

2. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 8, С.195-219; Глава 4., С. 102-120.)

3. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 
376 с. (С.167-170; 207-213). 

Семінар 6.
Тема:  Суїцидальна  поведінка  при  психічних  розладах  та  соматичних

хворобах (2 години)
План заняття

І. Теоретична частина.
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Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Суїцидальна поведінка при розладах особистості.
2. Суїцидальна поведінка при психічних розладах (шизофренії, епілепсії

тощо). 
3. Суїцидальна поведінка при соматичних захворюваннях. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 8., С. 158-182; Глава 10, С.241-248; 
Глава 12, С.306-329.)

2. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 
376 с. (С.303-334; 249-260). 

Семінар 7.
Тема:  Суїцидальна поведінка при хімічних та нехімічних залежностях

(2 години).
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Суїцидальна поведінка при алкоголізмі. 
2. Суїцидальна поведінка при наркоманії. 
3. Суїцидальна  поведінка  при  нехімічних  залежностях  (ігрова,

комп’ютерна тощо). 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література
1. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 

Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 11) 
2. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 

376 с. (С.273-303). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧННИЙ СУПРОВІД СУЇЦИДЕНТІВ ТА ЇХ БЛИЗЬКИХ

Семінар 8.
Тема: Діагностика та профілактика суїцидальності (2 години).

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Психодіагностика суїцидальних тенденцій.
2. Технології консультування.
3. Технології об’єктивної оцінки суїцидального ризику.
4. Профілактика суїцидальної поведінки. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494с. (Глава 
21, С.352 – 366)
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2. Психологія суїциду: Посібник/ за ред. В. П. Москальця. – К.: Академія, 2004. – 
288 с. (Глава 4)

3. Рибалка В.  Психологічна  профілактика суїцидальних тенденцій проблемної  особистості  /
Рибалка Валентин. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

4. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 
376 с.  

5. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 13;15 )

Семінар 9.
Тема: Психологічна допомога близьким та рідним суїцидента (2 години).

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Біоєтика та самогубство.
2. Сутність переживання горя. 
3. Психологічна допомога близьким та рідним суїцидента. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 2001. – 494с. (Глава 
21, С.367 – 378)

2. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 
376 с.  

3. Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология. Монография / Л.Н.Юрьева. – 
Днепропитровск : Пороги, 2006. – 472 с. (Глава 6. С.149-157)

4. Лукас К. Молчаливое горе. Жизнь в тени самоубивства / Лукас К., Сейден Г.М. – 
М. : Смысл, 2000. – 255.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ОСНОВИ СУЇЦИДОЛОГІЇ 

Тема 1. Загальна характеристика суїцидальної поведінки (10 години)
1.  Розробити  схему  міждисциплінарних  зв’язків  суїцидології  з  іншими

науками. Обгрунтувати власну думку.
2. Дати власне визначення суїцидології. Обгрунтувати власну думку.
3.  Визначити:  основні  завдання  та  принципи  суїцидології.  Обгрунтувати

власну думку.
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 2. Особистісні передумови суїцидальної поведінки (10 години)

Здійснити порівняльний аналіз  суїцидальної  поведінки,  визначити спільне
та відмінне (на вибір): 

а) діти та підлітки; 
б) підлітки та люди похилого віку; 
в) чоловіки та жінки;
г) засуджені та сексуальні меншинства; 
д) ветерани та лікарі; 
е) власний варіант. 
Форма подання: таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ЧИННИКИ СУІЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

Тема 3: Сутність чинників суїцидальної поведінки (6 години).
1.  Створити  власну  схему  взаємозв’язків  чинників  суїцидальності.

Обгрунтувати свою думку.
2.  Здійснити  аналіз  статистичних  данних  щодо  суїцидальності  та  їх

зумовлюючих чинників.
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 4: Суїцидальна поведінка при стресових та депресивних розладах
(6 години).

1. Здійснити  порівняльний  аналіз  протікання  стресового  розладу  та
психогенної дипресії. Обгрунтувати свою думку.

2. Здійснити  порівняльний  аналіз  психогенної  та  ендогенної  депресії  та
суїцидальності при їх протіканні. Обгрунтувати свою думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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Тема 5: Суїцидальна поведінка при психічних розладах та соматичних
хворобах (6 години)

1. Визначьте загальні та специфічні чинники суїцидальності при психопатії
(тип на ваш вибір) та шизофренії (епілепсії, біполярному розладі).  Обгрунтувати
свою думку.

2. Охарактеризуйте  суїцидальні  чинники  при  певному  (на  ваш  вибір)
соматичному захворюванні. Обгрунтувати свою думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 6. Суїцидальна поведінка при хімічних та нехімічних залежностях
(6 години).

1. Визначте  основні  суїцидальні  чинники  при  зловживанні  психотропних
речовин. Обгрунтуйте думку.

2. Визначьте  провідні  суїцидальні  чинники  при  певній  (на  ваш  вибір)
нехімічній залежності. Обгрунтуйте думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СУЇЦИДЕНТАМ ТА ЇХ БЛИЗЬКИМ

Тема 7. Діагностика та профілактика суїцидальності (10 години).
Розробити  схему  психологічної  діагностики  та  профілактики  для  певної

категорії  суїцидентів  на  ваш  вибір  (психогенна  дипресія,  ендогенна  дипресія,
стресовий  розлад,  психопатії,  шизофренія,  епілепсія,  алкоголізм,  соматичні
захворювання), враховуючи вікові та гендерні особливості. Схема орієнтовна:

1. психологічний портрет суїцидента;
2. критерії суїцидальності
3. чинники суїцидальності
4. діагностика (процедура, методи, методики)
5. профілактика (методи, напрямки роботи, способи організації)
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 8:  Психологічна  допомога  близьким  та  рідним  суїцидента  (6
години).

Визначьте  загальні  та  специфічні  способи,  прийоми,  принципи
психологічної допомоги дітям, батькам, партнеру самогубця. Обгрунтуйте думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Актуальні  проблеми

суїцидології»  оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю,
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення
кількості підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної  карти (п.  ІV),  де
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного (модульного) контролю
№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій 9
2. Відвідування семінарських занять 9
3. Робота на семінарському занятті 50
4. Модульні контрольні роботи (1, 2,3) 75
5. Самостійна робота 40

Коефіцієнт = 1,83 183 = 100
Підсумковий рейтинговий бал 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  спеціалістів  та
магістрантів застосовуються такі методи

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,
фронтальне опитування.

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
конспект.

 Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої
знання, самоаналіз.
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Таблиця 8.2
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою

оцінювання в Україні 
Оцінка

за
шкалою
ЕСТS 

Значення оцінки
За

національною
системою

Оцінка за
шкалою

університету

А ВІДМІННО – відмінний
рівень знань (умінь) в межах

обов’язкового матеріалу з
можливими незначними

недоліками

зараховано

90-100

В ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо
високий рівень знань (умінь)

в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих

грубих помилок

82-89

С ДОБРЕ – в цілому добрий
рівень знань (умінь) з
незначною кількістю

помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній
рівень знань (умінь) із

значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого
навчання або професійної

діяльності

69-74

Е ДОСТАТНЬО - мінімально
можливий допустимий рівень

знань (умінь)

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з
можливістю повторного

складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю

повторного перескладання за
умови належного

самостійного доопрацювання незараховано

35-59

F НЕЗАДОВІЛЬНО з
обов’язковим повторним

вивченням курсу – досить
низький рівень знань(умінь),

що вимагає повторного
вивчення дисципліни

1-34
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Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом  під  час  виконання
самостійної залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 друковані  тестові і  контрольні завдань  для  тематичного

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.
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