
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

навчальна  програма  
дисципліни 

“Суїцидологія”
(для бакалаврів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2009



Підготовлено професором кафедри медичної психології та психокорекції
Е. М. Прокоповичем 

Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції 
(протокол № 7 від 01.04.08)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

прокопович Е. м. Навчальна програма дисципліни “Суїцидологія” (для 
бакалаврів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 12 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Суїцидологія”, плани семінарських занять, теми конт-
рольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2009
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Програма курсу “Суїцидологія” складається з семи тем, спрямо-
ваних на висвітлення предмета суїцидології як науки про специфіч-
ну патологічну форму поведінки людини у екстремальних психо-
логічних обставинах або стані. Певна увага приділяється вивченню 
механізмів становлення аутоагресивної поведінки, характеристик та 
особливостей її форм прояву, психічних властивостей особистості, 
психопатологічних процесів i станів, що її зумовлюють. Особливу 
увагу приділено психології особистості, психологічним механізмам 
становлення аутоагресивної поведінки, можливостям її діагностики, 
а також конкретному вкладу психолога в її корекцію і профілактику. 

Навчальна програма дисципліни “Суїцидологія” поєднує знання з 
різних сфер суїцидології. 

Зміст програми відповідає нормативним вимогам підготовки фа-
хівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр психології.

Програма курсу “Суїцидологія” пов’язана з такими предметами, 
як практична психологія, пропедевтика психіатрії, психологічне кон-
сультування, анатомія та фізіологія центральної нервової системи 
тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“СуїцИдОЛОгіЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль I. історичні аспекти виникнення
суїцидології 

1 Суїцидологія як наука. Предмет та методи суїцидології

2 Нейробіологічна основа суїцидології 

Змістовий модуль II. методологічні принципи
у суїцидології 

3 Психологічні предиктори аутоагресивної поведінки

4 Психопатологічні предиктори аутоагресивної поведінки

1 2
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Змістовий модуль III. діагностика та корекція
аутоагресивної поведінки

5 Корекція та профілактика аутоагресивної поведінки

Разом годин: 54

ЗМіСТ 
дисципліни 

“СуїцИдОЛОгіЯ”

Змістовий модуль I. історичні аспекти виникнення суїцидології 

Тема 1. Суїцидологія як наука. Предмет та методи 
суїцидології

Суїцидологія як наука про закономірності виникнення та розвит-
ку аутоагресивної поведінки, її діагностики та корекції. Основні істо-
ричні етапи становлення суїцидології як науки. Філогенез і еволюція 
аутоагресивної поведінки у природі та історії людини й суспільства. 
Мультидисциплінарна основа суїцидології. Основні напрями дослід-
жень у сучасній суїцидології. Місце суїцидології в медицині та пси-
хології.

Методологічні принципи у суїцидології. Основні методи діагнос-
тики у суїцидології. Основа діагностики: опитування (клінічна бесі-
да) та спостереження. Загальна оцінка стану суїцидента та ступеня 
суїцидального ризику. 

Література [1; 3; 5; 7; 8; 13; 14; 24]

Тема 2. Нейробіолоігчна основа суїцидології
Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості ЦНС, їх фун-

кціонування як основа формування аутоагресивної поведінки. Мо-
зок–психіка–сома: теорії взаємодії. Взаємозв’язок розвитку психіки 
i форм поведінки. Біологічні основи аутоагресії. Адаптаційна кон-
цепція у суїцидології. Феноменологія аутоагресивної поведінки. 
Дезадаптивне та патологічне функціонування нервової системи. 
Нейробіологічні механізми формування та розвитку аутоагресивної 
поведінки. Аутоагресивна поведінка та етологія. Генетичні аспекти 
аутоагресивної поведінки. 

Література [1; 5; 8; 9; 11–13; 16; 18; 20; 21; 23]
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Змістовий модуль II. методологічні принципи у суїцидології

Тема 3. Психологічні предиктори аутоагресивної поведінки
Психологія ocoбиcтocтi та поведінки у суїцидології. Психічні 

властивості особистості, що впливають на виникнення та особли-
вості аутоагресивної поведінки. Антисуїцидальний бар’єр та суїцидо-
генні чинники особистості. Психологічна уразливість особистості та 
механізми психологічних захистів. Свідоме і несвідоме в аутоагресії. 
Суїцидогенний конфлікт і способи поведінки. Аутоагресивні поведін-
кові патерни та суїцидогенні комунікації. Мотивація аутоагресивних 
спонукань.

Література [1; 3; 5; 7–10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24–26]

Тема 4. Психопатологічні предиктори аутоагресивної 
поведінки

Психічні розлади як загальний чинник аутоагресивної поведінки. 
Особливості аутоагресивної поведінки при непсихотичному та пси-
хотичному регістрах психопатологічних розладів. Психотравмуюча 
ситуація та психогенні розлади. Вплив афективно-когнітивного ста-
ну на виникнення аутоагресивної поведінки. Нозоспецифічні особ-
ливості взаємодії психопатологічних порушень та аутоагресивної 
поведінки.

Література [1; 3–5; 8; 9; 11; 13; 16; 23]

Змістовий модуль III. діагностика та корекція аутоагресивної 
поведінки

Тема 5. Корекція та профілактика аутоагресивної поведінки
Організація суїцидологічної допомоги: форми та етапи. Психо-

логічне втручання за суїцидологічної допомоги. Біологічні методи 
корекції та терапії аутоагресивної поведінки. Психотерапевтичні 
способи корекції аутоагресивної поведінки: форми та етапи. Окремі 
методи психотерапевтичної корекції аутоагресивної поведінки: пси-
ходинамічні, когнітивні, поведінкові, екзистенціально-гуманістичні, 
комунікативні, медитативні. Методи профілактичної роботи у суїци-
дології. Можливості саморегуляції психічних станів та розвиток осо-
бистості як спосіб профілактики аутоагресивної активності.

Література [1; 2; 4–10; 11; 12; 13; 16; 21; 23; 24; 26]
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ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОї  РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Суїцидологія” передбачено кон-
троль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи ре-
феративного типу й складання іспиту.

Контрольна робота має за мету виявити ступінь засвоєння студен-
тами фундаментальних понять суїцидології, сучасних напрямів, ос-
новних технік та методів розвитку.

Тему контрольної роботи з дисципліни визначає викладач.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБіТ

 1. Структура аутоагресивної та суїцидальної поведінки.
 2. Психологічні предиктори аутоагресивної поведінки.
 3. Психічні властивості особистості, що впливають на виникнення 

та особливості аутоагресивної поведінки. 
 4. Самооцінка, рівень домагань особистості та вплив фрустрації на 

виникнення та розвиток аутоагресивної поведінки. 
 5. Антисуїцидальний бар’єр та суїцидогенні чинники особистості. 
 6. Психологічна уразливість особистості та механізми психологіч-

них захистів. 
 7. Мотивація аутоагресивних спонукань.
 8. Свідоме й несвідоме в аутоагресії. 
 9. Аутоагресивні поведінкові патерни та суїцидогенні комунікації.
 10. Суїцидогенний конфлікт і способи поведінки. 
 11. Характеристики суїцидогенезу. 
 12. Типологія та характеристики періодів суїцидогенезу: пресуїци-

дальний, інтрасуїцидальний та постсуїцидальний періоди.
 13. Психічні розлади як загальний чинник аутоагресивної поведін-

ки. 
 14. Психопатологічні предиктори аутоагресивної поведінки. 
 15. Вплив афективно-когнітивного стану на виникнення аутоагре-

сивної поведінки. 
 16. Психотравмуюча ситуація та психогенні розлади.
 17. Особливості аутоагресивної поведінки при реактивних станах, 

посттравматичному стресовому розладі, розладах адаптації.
 18. Особливості аутоагресивної поведінки при тривожно-фобічних 

та обсесивно-компульсивних психопатологічних розладах.
 19. Особливості аутоагресивної поведінки при неврастенії та сомато-

формних психопатологічних розладах.
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 20. Взаємозв’язок аутоагресивної поведінки та нервової анорексії.
 21. Особливості аутоагресивної поведінки при розладах особистості.
 22. Особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розла-

дах.
 23. Особливості аутоагресивної поведінки при шизофренії та шизо-

типовому розладі.
 24. Особливості аутоагресивної поведінки при залежній поведінці 

(алкоголізм, наркоманія).
 25. Особливості аутоагресивної поведінки при патологічній пубер-

татній кризі.
 26. Діагностика аутоагресивної поведінки. Основні методи діагнос-

тики у суїцидології.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет i завдання суїцидології. 
 2. Основні історичні етапи становлення суїцидології як науки.
 3. Філогенез і еволюція аутоагресивної поведінки у природі та іс-

торії людини і суспільства. 
 4. Мультидисциплінарна основа суїцидології. Зв’язок суїцидології з 

іншими науками.
 5. Місце суїцидології у медицині та психології. Основні напрями 

досліджень у сучасній суїцидології.
 6. Методологічні принципи у суїцидології. 
 7. Семантика та тезаурус термінологічних понять у суїцидології.
 8. Загальні основи понять у суїцидології.
 9. Структура аутоагресивної та суїцидальної поведінки.
 10. Семантика понять аутоагресивної дії: самогубство, суїцидальна 

спроба, навмисне самопошкодження.
 11. Поняття суїцидальної та парсуїцидальної поведінки.
 12. Поняття еквівалентів аутоагресивної активності.
 13. Поняття ефтаназії.
 14. Основні способи скоєння аутоагресивних дій. 
 15. Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості ЦНС та їх 

функціонування як основа формування аутоагресивної поведін-
ки.

 16. Взаємозв’язок розвитку психіки i форм поведінки, ії відхилень. 
 17. Нейробіолоігчна основа суїцидології.
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 18. Мозок–психіка–сома: теорії взаємодії. Нейрохімія мозку. Гене-
тичні аспекти аутоагресивної поведінки.

 19. Адаптаційна концепція у суїцидології. Дезадаптивне та патоло-
гічне функціонування нервової системи.

 20. Феноменологія аутоагресивної поведінки. Аутоагресивна по-
ведінка та етологія.

 21. Національно-географічний розподіл рівнів самогубств та суїци-
дальних спроб. 

 22. Вікові та гендерні особливості суїцидальної поведінки. 
 23. Соціальні особливості та предиктори аутоагресивної поведінки. 
 24. Загальні особливості та соціодемографічні характеристики ауто-

агресивної поведінки. 
 25. Психологія ocoбиcтocтi та поведінки у суїцидології. 
 26. Психологічні предиктори аутоагресивної поведінки.
 27. Психічні властивості особистості, що впливають на виникнення 

та особливості аутоагресивної поведінки. 
 28. Самооцінка, рівень домагань особистості та вплив фрустрації на 

виникнення і розвиток аутоагресивної поведінки. 
 29. Антисуїцидальний бар’єр і суїцидогенні чинники особистості. 
 30. Психологічна уразливість особистості та механізми психологіч-

них захистів. 
 31. Мотивація аутоагресивних спонукань.
 32. Свідоме й несвідоме в аутоагресії. 
 33. Аутоагресивні поведінкові патерни та суїцидогенні комунікації.
 34. Суїцидогенний конфлікт і способи поведінки. 
 35. Характеристики суїцидогенезу. Пресуїцидальний синдром. Тріа-

да Менінгера.
 36. Типологія та характеристика періодів суїцидогенезу: пресуїци-

дальний, інтрасуїцидальний, постсуїцидальний.
 37. Психічні розлади як загальний чинник аутоагресивної поведін-

ки. 
 38. Психопатологічні предиктори аутоагресивної поведінки. 
 39. Вплив афективно-когнітивного стану на виникнення аутоагре-

сивної поведінки. 
 40. Психотравмуюча ситуація та психогенні розлади.
 41. Особливості аутоагресивної поведінки при реактивних станах, 

посттравматичному стресовому розладі, розладах адаптації.
 42. Особливості аутоагресивної поведінки при тривожно-фобічних 

та обсесивно-компульсивних психопатологічних розладах.
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 43. Особливості аутоагресивної поведінки при неврастенії та сомато-
формних психопатологічних розладах.

 44. Взаємозв’язок аутоагресивної поведінки та нервової анорексії.
 45. Особливості аутоагресивної поведінки при розладах особистості.
 46. Особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розла-

дах.
 47. Особливості аутоагресивної поведінки при шизофренії та шизо-

типовому розладі.
 48. Особливості аутоагресивної поведінки при залежній поведінці 

(алкоголізм, наркоманія).
 49. Особливості аутоагресивної поведінки при патологічній пубер-

татній кризі.
 50. Діагностика аутоагресивної поведінки. Основні методи діагнос-

тики у суїцидології.
 51. Способи оцінки психічного стану людини: клініко-психопатоло-

гічний та експериментально-психологічний. 
 52. Особливості суїцидологічного опитування. Суїцидальні сигнали: 

вербальні та невербальні.
 53. Особливості основного способу діагностики у суїцидології. 
 54. Характеристики опитування (клінічна беседа) та спостереження 

у суїцидології. 
 55. Загальна оцінка стану суїцидента та ступеня суїцидального ризи-

ку.
 56. Допоміжні клінічні та психологічні способи діагностики ауто-

агресивної поведінки.
 57. Корекція та профілактика аутоагресивної поведінки.
 58. Організація суїцидологічної допомоги: форми та етапи. 
 59. Психологічне втручання за суїцидологічної допомоги. 
 60. Психотерапевтичні способи корекції аутоагресивної поведінки: 

форми та етапи.
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