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ВСТУП 

 

Одним із головних завдань, які стоять сьогодні перед Збройними 

Силами України, є збереження життя та здоров’я військовослужбовців, 

забезпечення безпечних умов проходження військової служби. У рамках 

цього завдання центральне місце посідає необхідність розв’язання проблеми 

психологічної діагностики та профілактики суїцидальної поведінки. 

Незважаючи на те, що останніми роками керівництвом Збройних Сил 

України вживаються відповідні організаційні, виховні та правові заходи 

стосовно забезпечення безпечних умов проходження військової служби всіма 

категоріями військовослужбовців, самогубства у Збройних Силах України 

залишаються повсякденною реальністю. 

Аналіз випадків самогубств, скоєних у 2010 році, свідчить, що із 

загальної кількості загиблих у Збройних Силах України покінчили життя 

самогубством більше третини військовослужбовців (38 %). На жаль, 

упродовж 2011 року  продовжують мати місце факти самогубств серед 

особового складу.  

Найбільш гостро ця проблема стосується військовослужбовців 

рядового та сержантсько-старшинського складу військової служби за 

контрактом. Цією категорією скоєно більшість випадків самогубств. 

Зважаючи на викладене, проблема профілактики суїцидальної 

поведінки у Збройних Силах України є надзвичайно актуальною, існує 

нагальна необхідність її розв’язання. 
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1. ПРИЧИНИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1. Загальні положення. Поняття суїциду 

 

Суїцид – акт самогубства, усвідомлене самоусунення з життя під 

впливом гострих психотравмуючих ситуацій, коли власне життя, як найвища 

цінність, втрачає для людини сенс. 

Суїцидальна поведінка – усвідомлені дії, метою яких є позбавлення 

себе життя. 

Феномен суїциду, суїцидальної поведінки тісно пов’язаний з 

психологічною кризою особистості (гострий емоційний стан, викликаний 

особливими для людини психотравмуючими подіями). Ця криза має такий 

масштаб та інтенсивність, що весь попередній досвід людини, яка вирішила 

покінчити життя самогубством, не може надати їй іншого виходу із ситуації, 

що вважається їй нестерпною. 

Подібна криза може виникнути раптово, але, як правило, психологічна 

напруга накопичується протягом тривалого періоду та включає в себе 

різноманітні негативні емоції та переживання. Вони накладаються одні на 

інші, занепокоєння переходить в тривогу, тривога трансформується у 

безнадійність. Людина втрачає віру в себе, у здатність подолати несприятливі 

обставини, виникає внутрішній конфлікт “неприйняття самого себе”, 

“самозаперечення”, з’являється відчуття “втрати сенсу життя”. На цьому 

етапі можливі прояви суїцидальної поведінки, яка має такі  основні форми:  

суїцидальні думки; 

суїцидальні задуми; 

суїцидальні висловлювання; 

суїцидальний намір; 

суїцидальні спроби (дії). 

Динаміка розвитку суїцидальної поведінки включає в себе такі етапи: 

виникнення конфлікту суб’єктивно великої тривалості та 

інтенсивності; 

усвідомлення нездоланності перешкоди, протиріччя; 

руйнування системи життєвих перспектив; 

прийняття рішення про суїцидальну дію; 

суїцидальна дія (спроба). 

Розрізняють “справжній” суїцид (усвідомлені дії, метою яких є 

скоєння завершеного акту самогубства, бажання покінчити з собою, 

самознищення); афективний суїцид (обумовлений надзвичайно сильним 

афектом, який виникає внаслідок раптової гострої психотравмуючої події, 

коли бажання покінчити життя самогубством виникає раптово), що 
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здійснюється в момент сильного збудження; демонстративний суїцид 

(метою є вплив на відношення командирів, начальників, товаришів по 

службі, рідних та близьких, довести свою правоту чи звернути увагу 

оточуючих на власні проблеми; позбавлення себе життя не є метою. 

Суспільна небезпечність явища суїциду полягає в тому, що в більшості 

випадків гинуть здорові, соціально активні молоді люди, покликані жити, а 

не вмирати. Згідно зі статистичними даними, критичний вік для позбавлення 

себе життя – від 16 до 29 та від 40 до 50 років. У Збройних Силах України 

самогубства деморалізуючим чином впливають на особовий склад, службову 

діяльність, негативно відображаються на морально-психологічному кліматі 

малої групи військового підрозділу. Випадки загибелі військовослужбовців 

унаслідок самогубства підривають віру суспільства, батьків у спроможність 

відповідних командирів (начальників) забезпечити збереження життя 

молодих людей, своїх підлеглих і відображаються у засобах масової 

інформації, що шкодить авторитету Збройних Сил України. 
 

1.2. Основні причини суїцидальної поведінки військовослужбовців у 

Збройних Силах України 
 

Витоки явища суїциду, його причини різноманітні. Умовно поділено 

такі причини на три основні групи (в основному, їх поєднання у кожному 

конкретному випадку): 

особистісні психологічні особливості військовослужбовця; 

перебування у ситуації конфлікту суїцидогенного характеру; 

схильність до неадекватних ситуаційних реакцій в умовах конфлікту. 

Розглянемо ці групи детальніше. 
 

Психічні риси особистості військовослужбовця, сприятливі для 

розвитку схильності до самогубства 

Слід наголосити на тому, що самогубство скоюється людьми 

різноманітних психологічних типів, не існує так званого типу 

військовослужбовця, “схильного до самогубства”. Усе залежить від сили 

психотравмуючої ситуації і її особистісної оцінки як нестерпної. Водночас до 

найпоширеніших психічних особливостей, які призводять до суїцидальності, 

належать: 

емоційна в’язкість (невротичне зациклювання) – зосередження на 

певному емоційному стані, панування цього стану (постійне “внутрішнє” 

повторення переживань, пов’язаних із неприємними подіями); 

дратівливість, вразливість, висока конфліктність, які проявляються у 

вибухово-агресивних реакціях, звинуваченнях без уваги до позиції інших 

осіб; 
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слабкий особистісний психічний захист, зокрема недостатній опір 

емоційним навантаженням (вразливість, яка спричиняє психічне виснаження 

військовослужбовця); 

неадекватна самооцінка – може бути завищеною (схильність 

звинувачувати інших у власних невдачах) чи заниженою (нерішучість особи 

щодо реалізації свого потенціалу); 

гіпертрофована потреба самореалізації – прагнення досягти високого 

соціального статусу шляхом здобуття визнання будь-яким чином; 

невпевненість у собі; 

симбіотичність – потреба в позитивно забарвлених, “теплих” 

емоційних зв’язках, щирих стосунках, у розумінні і підтримці, розвинута 

емпатійність (незадоволення такої потреби може зумовити сильну тугу, сум); 

слабкий вольовий контроль – утрудненість вольових зусиль під час 

прийняття рішень, несамостійність; 

низька активність; 

песимізм – інтегрований прояв депресивних переживань, станів; 

схильність до самозвинувачень – може розвинутися до 

суїцидонебезпечних меж, насамперед, під впливом звинувачень інших; 

високий рівень тривожності – особливо в стресогенних умовах; 

особистісна незрілість, інфантильність – унеможливлюють 

самоствердження, самореалізацію; властива інфантильним особам 

імпульсивність зумовлює високу ймовірність суїцидальних дій. 
 

Конфлікти суїцидогенного характеру можна умовно класифікувати на 

декілька груп: 

1. Конфлікти, зумовлені специфікою військово-службової діяльності та 

військово-соціальної взаємодії військовослужбовців: 

пов’язані з труднощами військової служби (індивідуальні адаптаційні 

труднощі, жорстка регламентація життєдіяльності, вимогливість, значні 

фізичні та психологічні навантаження, відрив від звичних умов життя – 

основні чинники, що можуть спричинити у певної категорії 

військовослужбовців суїцидальні настрої); 

конфлікти між начальниками та підлеглими; 

міжособистісні конфлікти між військовослужбовцями, викликані 

проблемами соціально-психологічного характеру; 

негативні результати виконання конкретного службового завдання. 

2. Особистісно-сімейні конфлікти: 

нерозділене кохання, зрада коханої (дружини); 

розлучення; 

хвороба, смерть близьких; 

статева неспроможність. 
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3. Конфлікти, пов’язані з антисоціальною поведінкою суїцидента: 

побоювання відповідальності (у тому числі кримінальної); 

побоювання ганьби за негативні вчинки. 

4. Стан здоров’я: 

психічні захворювання; 

соматичні (тілесні) захворювання; 

фізичні недоліки (дефекти мовлення, особливості зовнішнього вигляду, 

що суб’єктивно сприймаються як недоліки). 

5. Матеріально-побутові та інші мотиви. 

Слід пам’ятати, що конфліктна ситуація набуває характеру 

суїцидогенної, коли військовослужбовець усвідомить її як високо значущу, 

гранично складну, а свої можливості щодо її подолання (розв’язання) – як 

недостатні, переживаючи при цьому почуття безнадійності-безпорадності й 

обираючи суїцидальні дії як єдино можливий вихід. 

Зокрема, серед причин конкретних випадків самогубств, які сталися у 

Збройних Силах України  2010 року, у результаті аналізу виокремлюються 

такі: 

низький морально-психологічний стан військовослужбовця; 

напружені стосунки з рідними та близькими на фоні матеріально-

побутової скрути, вживання спиртних напоїв, ревнощів, сварок, підозр у 

подружніх зрадах, побутових негараздів; 

загострення сімейних сварок від невлаштованості у побутовому плані, 

втрати життєвої перспективи в подальшому після звільнення в запас; 

емоційні переживання, пов’язані із розривом стосунків з дружиною 

(чоловіком), коханою дівчиною, співмешканкою; 

смерть рідних чи близьких; 

наявність боргів, які військовослужбовець не мав можливості 

повернути; (пов’язаних із кредитами, ігроманією, необхідністю винаймати 

житло за високими цінами); 

невпорядковані статеві стосунки, венеричні захворювання; 

почуття провини від негідного вчинку, побоювання ймовірної 

відповідальності; 

гострий депресивний стан військовослужбовця, втома від життя, 

зумовлена проблемами матеріального характеру, відсутністю власного 

житла; 

часткова психологічна напруженість військовослужбовців у військових 

колективах, яка обумовлена значною кількістю добових нарядів; 

неадекватні ситуативні реакції військовослужбовців, пов’язані з вище 

перерахованими чинниками. 

Серед встановлених причин самогубств, що сталися у 2011 році, 

домінують почуття провини за вчинені неблаговидні дії (самозвинувачення 
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або звинувачення оточення друзів і близьких людей, а також родичів, як 

правило, дружин і співмешканок), небажання терпіти життєві негаразди. 

суїцидальні дії спровоковані надмірним вживанням спиртних напоїв, 

особистими переживаннями, пов’язаними з датами втрат близьких та рідних 

людей, розлученням з коханими, ревнощами у стосунках з жінками. 

Безумовно, певна напруженість суїцидальної обстановки обумовлена 

об’єктивними причинами, основні з яких перераховані вище. Проведення в 

органах військового управління та військах (силах) організаційних заходів 

також спричиняє зростання психоемоційних навантажень. 

Водночас, існує ціла низка причин суб’єктивного характеру: 

як свідчить аналіз розслідувань та доповідей з військ (сил), 

залишається на низькому рівні профілактична робота щодо запобігання 

самогубствам; 

факти загибелі військовослужбовців внаслідок самогубств не є 

випадковими. Вони, перш за все, пов’язані з низьким рівнем відповідальності 

окремих керівників органів військового управління, інших службових осіб 

щодо дотримання нормативних вимог безпеки військової служби, організації 

індивідуальної роботи з підлеглими, особистої недисциплінованості та 

необережності особового складу; 

недостатню увагу командування військових частин приділяє складним 

соціально-побутовим умовам, нестачі коштів на навчання дітей, повторні 

шлюби (або взагалі незареєстровані стосунки з жінками, які мають дітей); 

психологічні особливості поведінки таких військовослужбовців вивчаються 

мало, психологічна допомога і моральна підтримка надається не в повному 

обсязі; 

роботу у військах (силах) щодо надання психологічної допомоги 

особам, які її потребують, належним чином не налагоджено. 

Таким чином, низький рівень індивідуально-виховної роботи з боку 

командування військових частин, незнання дійсного стану справ щодо 

проведення дозвілля підлеглим особовим складом, сімейних проблем, 

матеріально-побутових умов проживання, недостатньо ефективна діяльність 

посадових осіб з вивчення морально-психологічного стану особового складу, 

профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців поза умовами 

військової служби, незадовільний відбір військовослужбовців до несення 

служби у варті стали основними причинами завершених суїцидів, скоєних 

останнім часом. 
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2. СКЛАДОВІ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ САМОГУБСТВ 

 

Безпосередніми організаторами роботи щодо профілактики самогубств 

у військовій частині є командир, заступник командира з виховної роботи, 

начальник медичної служби. Профілактика суїцидальної поведінки є 

надзвичайно різноплановою і включає в себе велику кількість структурних 

елементів. Основні з них буде розглянуто у цьому розділі. 

 

2.1. Етап збору інформації про джерела суїцидальної небезпеки 

 

На цьому етапі проводиться: 

динамічне професійне спостереження за поведінкою 

військовослужбовців та її характерними ознаками (коливання настрою, 

прагнення до усамітнення, тривога, роздратованість, стурбованість, 

порушення сну, погіршення апетиту, неадекватне реагування на те, що 

відбувається, конфліктність, переживання негативного спрямування, 

суїцидальні думки, ідеї, вчинки тощо); 

аналіз результатів професійно-психологічного відбору, соціально-

демографічних даних військовослужбовців; 

вивчення індивідуально-психологічних якостей військово-службовців з 

метою вичленення специфічних характерологічних факторів суїцидального 

ризику; 

вивчення соціально-психологічних особливостей малої групи 

військового підрозділу з метою визначення адаптаційних факторів ризику; 

міжособистісне спілкування з військовослужбовцем, його оточенням. 

Ефективне здійснення заходів на етапі збору інформації передбачає 

дотримання трьох принципів: 

принципу комплексності (використання всіх методів одночасно або 

послідовно з систематизацією отриманої інформації щодо прогнозування 

суїцидального ризику); 

принципу доступності (інформація, адресована визначеним посадовим 

особам, має бути зрозумілою для них); 

принципу своєчасності (виявлення суїцидальних тенденцій у термін, 

необхідний для попередження суїциду та прийняття управлінських рішень). 

Логічним завершенням цього етапу є виявлення осіб, схильних до 

суїцидальної поведінки. Такі особи зараховуються до групи посиленої 

психологічної уваги. 

Найбільш привабливим варіантом виявлення осіб, схильних до 

суїцидальної поведінки, багато хто вважає застосування надійної тестової 

батареї. Водночас, необхідно наголосити на тому, що на сьогодні визначити 

надійний психодіагностичний інструмент, який дозволяв би достовірно 
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оцінити ймовірність вибору людиною суїцидального виходу у життєвій 

ситуації, досить складно, тому для висновку щодо наявності (відсутності) 

суїцидального ризику, крім тестових психодіагностичних методик, необхідно 

використовувати весь комплекс заходів, зазначених вище. 

 

2.2. Етап планування та проведення заходів щодо профілактики 

суїцидальної поведінки серед військовослужбовців 

 

Діяльність посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки 

включає в себе різноманітні заходи безпосереднього і опосередкованого 

впливу командирів (начальників), офіцерів структур виховної роботи і 

медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких 

спостерігаються фактори суїцидального ризику, або окремі елементи прояву 

суїцидальної поведінки. 

Загальними заходами опосередкованого впливу щодо профілактики 

суїцидальної поведінки є: 

висока якість бойової підготовки у військовому підрозділі; 

чітка організація бойового чергування, вартової, гарнізонної і 

внутрішньої служб; 

повне доведення до військовослужбовців усіх видів забезпечення; 

створення і підтримання у підрозділах здорового морально-

психологічного клімату, формування позитивних колективних традицій; 

якісна організація психолого-педагогічної роботи з усіма категоріями 

особового складу, підвищення їх психолого-педагогічної культури і 

компетентності; 

ефективна організація і проведення індивідуально-виховної роботи, 

всебічне морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності 

військ. 

Крім загальних заходів, за напрямками діяльності посадових осіб 

військової частини організовуються організаційні, правові, соціальні, 

педагогічні, психологічні й медичні заходи, спрямовані на своєчасне 

виявлення осіб з ознаками суїцидальної поведінки у військовому підрозділі 

(частині) та надання їм своєчасної професійної допомоги. Кожний цей 

напрям становить підсистему у загальній системі роботи щодо профілактики 

суїцидальної поведінки військовослужбовців. 
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Зазначені заходи спрямовуються на: 

організацію заходів психопрофілактичного характеру, орієнтованих на 

збереження психічного здоров’я військовослужбовців; 

забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх 

сімей, їх прав, визначених законодавством України; 

профілактику нестатутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями, упровадження здорового морально-психологічного 

клімату у малих групах військових підрозділів; 

надання військовослужбовцям, схильним до суїцидальної поведінки, 

своєчасної кваліфікованої медичної, психологічної та іншої допомоги; 

створення ефективної системи індивідуальної виховної роботи у ланці 

відділення – рота. 

Основні напрямки діяльності офіцерів структур виховної роботи 

щодо профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців:  

з’ясування передумов, причин і обставин, які можуть призводити до 

суїцидальної поведінки військовослужбовців, та їх усунення; 

проведення цільових заходів психологічного і соціально-

психологічного спрямування щодо оптимізації соціально-психологічної, 

психічної, фізіологічної, військово-професійної адаптації 

військовослужбовців у військовому середовищі; 

вивчення соціально-психологічних явищ у військових колективах, 

з’ясування їх тенденцій, виявлення факторів, які провокують 

військовослужбовців до суїцидальної поведінки чи можуть до неї призвести;  

активне виявлення і психологічне обстеження військовослужбовців з 

суїцидальними тенденціями та проявами, а також тих, у кого вони вже були; 

організація психологічного консультування, проведення 

цілеспрямованої психокорекційної і психореабілітаційної роботи; 

всебічний психологічний аналіз кожного випадку суїцидальної 

поведінки військовослужбовців; 

виявлення військовослужбовців з девіантною поведінкою, з’ясування 

причин такої поведінки та їх усунення (ця категорія потенційно може 

поповнити ряди військовослужбовців з суїцидальним ризиком); 

організація повноцінного періодичного амбулаторного огляду 

військовослужбовців;  

залучення медиків, соціальних працівників, правознавців до 

профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців та проведення з 

ними цілеспрямованої роботи (бесіди, лекції, демонстрація фільмів); 

проведення занять з офіцерським і сержантсько-старшинським складом 

підрозділів щодо формування у них психологічної культури, індивідуальної 

системи роботи щодо профілактики суїцидальної поведінки 

військовослужбовців, оптимального розв’язання конфліктних ситуацій у 



 

 

13 

підрозділах, виявлення, аналіз і вирішення міжособистісних і 

внутрішньоособистісних конфліктів у військовослужбовців. 

Особливістю діяльності всіх посадових осіб військової частини є те, що 

ці заходи мають бути цілковито індивідуального спрямування і мати 

медичний, психологічний і соціально-психологічний характер. 
 

2.3. Зміст основних заходів та рекомендації щодо профілактики 

суїцидальної поведінки 
 

Причини й умови, що 

призводять до 

розвитку 

суїцидальної 

поведінки 

Діяльність посадових осіб 

військової частини щодо їх 

нейтралізації 

Форми і методи роботи 

1 2 3 

Труднощі військової 

служби, службові 

неприємності 

проведення заходів, що 

сприяють більш швидкій адаптації 

до військової служби; 

вивчення індивідуальних 

особливостей підлеглих, 

формування навичок військової 

служби, вольових якостей, 

наполегливості в подоланні 

службових труднощів; 

раціональний розподіл 

військовослужбовців за 

підрозділами і спеціальностями з 

урахуванням схильностей до 

конкретних видів діяльності, 

рівномірного представництва 

різноманітних національностей 

якісна організація планових 

занять з бойової підготовки; 

вивчення індивідуально-

психологічних, психофізіоло-

гічних особливостей молодого 

поповнення (на основі аналізу 

документів, опитування, 

тестування, обміну листами з 

батьками, військовими 

комісаріатами, навчальними 

(виробничими) колективами; 

тематичні вечори, присвячені 

історії України, Збройних Сил, 

військової частини, пам’ятним 

датам та визначним подіям 

Несприятливий 

морально-психоло-

гічний клімат у 

військових колективах, 

конфлікти між військо-

вослужбовцями. 

організація повсякденної 

діяльності у суворій відповідності 

із статутами ЗС України, постійний 

облік і контроль особового складу; 

вивчення та оптимізація 

перебігу соціально-психологічних 

процесів у малих групах 

військових підрозділів; 

надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям, які 

виявляють ознаки психоемоційних 

переживань негативного 

спрямування, ознаки утрудненої 

адаптації до умов військової 

служби, мають низький рівень 

нервово-психічної стійкості, 

стійкості до бойового стресу; 

недопущення необґрунтованих 

фізичних і морально-

психологічних перевантажень 

військовослужбовців; 

підтримка у військових 

колективах атмосфери дружби, 

товариства, взаємодопомоги, 

перевірки особового складу на 

кожному шикуванні, занятті, 

повернення до строю відсутніх; 

ретельне проведення ранкових 

оглядів; 

своєчасне реагування на скарги 

і заяви військовослужбовців; 

соціометричне опитування з 

метою з'ясовування 

міжособистісних стосунків, 

неформальних лідерів, мікрогруп і 

основ їх утворення; 

проведення рольових і 

соціально-психологічних 

тренінгів; 

зустрічі з особовим складом, 

вечори запитань і відповідей 
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поваги особистої гідності кожного 

військовослужбовця, запобігання 

порушенням статутних правил 

взаємовідносин, глумлінь і 

знущань; 

вивчення запитів, настроїв 

військовослужбовців, своєчасне 

реагування на них 

Недотримання 

законності і соціальної 

справедливості в житті 

військових колективів 

 

юридична просвіта військово-

службовців; 

роз’яснення статей Кримі-

нального Кодексу України про 

військові злочини; 

захист честі і гідності кожного 

військовослужбовця, його 

конституційних прав 

планові заняття з гуманітарної 

підготовки; лекції, бесіди, вечори 

питань і відповідей на правові 

теми, зустрічі з юристами; участь 

військовослужбовців у засіданнях 

судів; оформлення кутків 

правових знань 

Нудне, заорганізоване 

дозвілля, його 

невідповідність 

інтересам і особистим 

потребам 

військовослужбовців 

створення умов для прояву 

творчих здібностей військово-

службовців; 

залучення військовослужбовців 

до самодіяльної творчості; 

надання можливості відпочинку 

за власним планом; 

створення умов для віруючих 

військовослужбовців щодо 

дотримання ними релігійних 

обрядів 

художня самодіяльність, творчі 

студії, гуртки, спортивні секції 

при клубах частин, будинках 

офіцерів; 

тематичні вечори; 

відвідування культових 

установ; 

спортивні змагання 

 

Сімейні негаразди, 

розлучення, ревнощі, 

нерозділене кохання 

аналіз обстановки в сім’ях 

військовослужбовців; 

організація спільного дозвілля 

сімей, залучення сімей (через раду 

сімей військовослужбовців) до 

суспільної діяльності, 

різноманітних видів творчості, 

фізичної культури та спорту; 

надання практичної допомоги в 

налагодженні сімейно-побутових 

відносин; 

турбота про поліпшення 

матеріального положення сімей 

 

прийом командуванням 

військової частини 

військовослужбовців і членів їхніх 

сімей з особистих питань; 

періодичні зустрічі 

командування з 

військовослужбовцями і членами 

їхніх сімей з соціально-побутових 

проблем; 

лекції, бесіди про культуру 

сімейно-побутових відносин, 

зустрічі сімей різних поколінь; 

офіцерські бали; 

клуби сімейного виховання; 

телефон довіри; 

забезпечення можливості 

військовослужбовцям у скрутний 

момент зв’язатися з рідними і 

близькими 

Низька якість 

медичного 

обслуговування 

 

ретельний добір і вивчення 

молодого поповнення, яке 

прибуло; 

періодичний огляд військово-

службовців, виявлення осіб із 

психічними відхиленнями, 

схильних до вживання спиртних 

напоїв, наркотичних речовин, 

направлення (кого необхідно) на 

лікування; 

допомога в адаптації після 

періодичний медичний огляд; 

тестування; 

вивчення документів; 

обмін листами з батьками; 

спостереження; 

індивідуальне дозування 

службового навантаження; 

індивідуальні бесіди 

довірливого характеру; 

робота кімнати психологічного 

розвантаження 
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прибуття з медичних закладів; 

виокремлення військово-

службовців у “групу посиленої 

психологічної уваги”, організація 

специфічної індивідуальної роботи 

з ними щодо запобігання суїцидам 
 

  

2.4. Напрями діяльності посадових осіб військової частини щодо 

запобігання самогубствам 

 

Зусилля, спрямовані на запобігання і профілактику суїцидальних 

проявів, повинні проводитися командирами, офіцерами структур виховної та 

соціально-психологічної роботи у тісному контакті з медичними 

працівниками. 
 

Командир військової частини: 

проводить індивідуально-виховну роботу з офіцерами, 

військовослужбовцями сержантсько-старшинського складу, у необхідних 

випадках особисто відвідує сім’ї, запрошує дружин у військові частини; 

підтримує підлеглих, створює умови для довірливого обговорення і 

вирішення найскладніших життєвих ситуацій; 

створює в частині сприятливі умови для адаптації молодого 

поповнення, організує його вивчення; заслуховує доповіді заступника з 

виховної роботи, начальника медичної служби частини про рівень 

сформованості у молодих воїнів первинних навичок військової служби, стан 

здоров’я, морально-психологічний стан, пропозиції щодо раціонального 

розподілу їх по підрозділах; 

організовує взаємодію з обласними військовими комісаріатами, 

територіальними центрами комплектування щодо забезпечення якісного 

проведення заходів професійно-психологічного відбору призовників на 

строкову військову службу та військову службу за контрактом; 

вживає заходів щодо поліпшення побуту військовослужбовців, 

збереження і зміцнення їх здоров’я; приймає військовослужбовців і членів 

їхніх сімей з особистих питань, вживає заходів щодо задоволення їхніх 

потреб та запитів; 

на заняттях з командирської підготовки організовує вивчення 

офіцерами і військовослужбовцями сержантсько-старшинського складу 

проблем щодо профілактики самогубств; 

вивчає ділові і морально-психологічні якості підлеглих, постійно 

проводить з ними індивідуальну роботу; 

формує у військовій частині культ спорту, культури, запроваджує 

здоровий спосіб життя. 
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Заступник командира військової частини з виховної роботи: 

планує і проводить виховну роботу з особовим складом; 

відпрацьовує та організовує профілактичні заходи щодо запобігання 

суїцидальним вчинкам серед військовослужбовців з урахуванням специфіки 

військової частини, здійснює їх методичне забезпечення і супроводження; 

організовує роз’яснювальну роботу стосовно безумовної цінності 

життя і здоров’я людей, достойної поведінки військовослужбовців у разі 

складних життєвих обставин (матеріальних, побутових, стосунків з жінками, 

дівчатами); 

організовує відвідування військових частин священнослужителями з 

метою роз’яснення гріховності та неприпустимості думок про самогубство; 

створює умови для довірливого обговорення і вирішення 

найскладніших життєвих ситуацій військовослужбовців; 

організовує психологічне консультування, роботу телефону довіри; 

організовує психолого-діагностичні та медико-профілактичні заходи 

щодо виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю; 

вивчає суспільну думку, настрої, психологічний стан 

військовослужбовців, реалізує заходи для підтримки здорового морально-

психологічного клімату у військових підрозділах; 

постійно піклується про соціальний захист військовослужбовців і 

членів їх сімей, відновлення порушених прав; організує роботу 

консультаційного пункту з соціально-правових і сімейно-побутових проблем; 

навчає командирів підрозділів, заступників командирів з виховної 

роботи практиці військового виховання, основам психолого-педагогічних 

знань; 

піклується про створення сприятливих матеріально-побутових умов 

життя військовослужбовців і членів їхніх сімей, культурного і духовного 

розвитку, організації дозвілля; 

періодично проводить індивідуальні бесіди з усіма категоріями 

військовослужбовців, особливу увагу при цьому приділяючи особам, 

віднесеним до “групи посиленої психологічної уваги”; 

організовує інтенсивну бібліотечну роботу, роботу читальних залів, 

пропаганду книги у підрозділах; 

організовує роботу Ради сімей військовослужбовців, Ради офіцерів, 

Ради сержантів, спрямовану на збереження життя і здоров’я кожного члена 

сім’ї військовослужбовця, пропаганду сімейних цінностей та здорового 

способу життя, залучає до цієї роботи військові (регіональні) засоби масової 

інформації; 
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особисто організовує та здійснює контроль за проведенням заходів 

дозвілля та відпочинку особового складу, підготовкою і відзначенням 

військово-професійних свят та пам’ятних подій; 

організовує роботу щодо залучення військовослужбовців, членів їх 

сімей до секцій спортивної, оздоровчої та реабілітаційної спрямованості у 

гарнізонних будинках офіцерів; 

змістовно готує сімейні, дитячі, офіцерські спартакіади, художню 

самодіяльність, колективний, сімейний відпочинок; 

організовує взаємодію з регіональними центрами соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді, місцевими органами влади, місцевого самоврядування 

в інтересах проведення спільних заходів щодо створення умов для здорового 

способу життя, соціально-психологічних, рольових тренінгів, тощо; 

активно залучає до організації дозвілля військовослужбовців та членів 

їх сімей місцеву культурно-туристичну базу (спортивні бази, театри, клуби, 

басейни). Включає цю роботу до планів шефської підтримки; 

задіює потенціал органів місцевого самоврядування для вирішення 

соціальних, побутових, культурних потреб військовослужбовців; 

під час проведення заходів виховної роботи враховує 

суїцидонебезпечні періоди служби (перші три місяці), дні тижня (вихідні і 

передвихідні), час доби (від відбою до підйому) та складні періоди життя 

військовослужбовців. 

 

Начальник медичної служби: 

організує медичне обстеження особового складу; виявляє 

військовослужбовців з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, 

схильних до алкоголізму, токсикоманії, вживання наркотиків, вживає заходів 

щодо їхнього лікування; 

здійснює медико-профілактичні заходи щодо виявлення 

військовослужбовців з нервово-психічною нестійкістю; 

веде постійне медичне спостереження за військовослужбовцями з 

хронічними захворюваннями, тими, хто входить до “групи посиленої 

психологічної уваги”; 

рішуче запроваджує серед військовослужбовців здоровий спосіб життя; 

надає допомогу у реабілітації військовослужбовцям, які прибули з 

лікувальних закладів. 

 

Командир роти: 

вивчає соціально-демографічні дані, ділові, моральні, індивідуально-

психологічні якості кожного військовослужбовця роти, постійно проводить з 
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ними індивідуально-виховну роботу, особливу увагу приділяє особам, 

віднесеним до “групи посиленої психологічної уваги”. 

разом із посадовими особами структур виховної та соціально-

психологічної роботи реалізує в роті профілактичні заходи щодо запобігання 

самогубствам; 

турботливо підтримує підлеглих, створює умови для довірливого 

обговорення і вирішення найскладніших життєвих ситуацій; 

підтримує внутрішній порядок і військову дисципліну в роті; 

організовує підготовку особового складу добового наряду, 

призначеного від роти, контролює виконання службових обов’язків; 

своєчасно забезпечує особовий склад встановленими видами 

постачання. 

 

Командир взводу: 

поглиблено вивчає своїх підлеглих, соціально-демографічні дані, їх 

ділові, моральні, індивідуально-психологічні якості, стан здоров’я, виявляє 

ознаки схильності до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, 

суїцидальної поведінки, постійно проводить з ними індивідуально-виховну 

роботу; 

піклується про побутові умови підлеглих, вникає в їхні потреби, 

запити, вживає заходів щодо їх задоволення; 

під час занять і постійного спілкування з підлеглими цікавиться їхніми 

думками, настроєм, помічає найменші подробиці в змінах настрою і 

поведінки, з’ясовує їх причини; про вжиті заходи і необхідну реакцію з боку 

старших начальників на запити підлеглих, доповідає командиру роти; 

здійснює контроль за особовим складом щодо його присутності на 

заходах згідно з розпорядком дня; піклується про дотримання 

військовослужбовцями правил особистої гігієни. 

 

Головний сержант (старшина): 

як ключова службова особа у виконанні ролі командира-лідера, 

радника та консультанта командира забезпечує командира достатньою 

інформацією щодо морально-психологічного стану рядового, сержантського і 

старшинського складу; 

своєчасно доповідає командиру про нагальні потреби 

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та 

подає пропозиції щодо їх задоволення; 

вивчає ділові та морально-психологічні якості військовослужбовців 

сержантського і старшинського складу, вживає заходів щодо згуртування 

військових колективів; 
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постійно проводить індивідуальну виховну роботу з підпорядкованим 

особовим складом. 
 

Заступник командира взводу: 

стежить за дотриманням військовослужбовцями військової дисципліни; 

піклується про недопущення у взводі: 

невиправданих службових і позаслужбових перевантажень; 

несправедливого розподілу службових обов’язків, нарядів на 

роботу та службу; 

конфліктів між військовослужбовцями; 

вникає в потреби і запити підлеглих, доповідає про них командиру 

взводу; 

надає молодим воїнам практичну допомогу в адаптації до служби в 

підрозділі. 
 

Командир відділення: 

навчає і виховує солдатів відділення; 

вивчає їх ділові, моральні, індивідуально-психологічні якості, а також 

потреби і запити; 

якісно проводить ранкові огляди; 

стежить за дотриманням солдатами правил особистої гігієни; 

не припускає міжособистісних конфліктів серед військовослужбовців; 

надає практичну допомогу підлеглим в оволодінні навичками 

військової служби. 
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3. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИКИ  

ВИЗНАЧЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Вивчення індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців, 

у тому числі й ступінь вираженості їх суїцидального ризику, є обов’язком 

усіх посадових осіб, які мають у підпорядкованості особовий склад. 

Водночас, психологічні дослідження, застосування професійних 

психодіагностичних методик мають право здійснювати посадові особи з 

освітою не нижче рівня “спеціаліст” за спеціальністю “психологія”. Порядок 

вивчення соціально-психологічних процесів у військових частинах 

(підрозділах) та індивідуально-психологічних особливостей 

військовослужбовців визначено Положенням про організацію військово-

соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у 

Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України 

від 29.06.10 № 336.  

Інформація, одержана під час проведення психологічних досліджень, 

надається командирам (начальникам) в узагальненому вигляді з суворим 

дотриманням принципу конфіденційності і поваги до особистості кожного 

військовослужбовця, з конкретними пропозиціями щодо її використання в 

інтересах прийняття ефективних управлінських рішень. 

У разі виявлення виразних ознак суїцидального ризику приймається 

рішення щодо госпіталізації цього військовослужбовця з метою надання 

невідкладної допомоги, поглибленого вивчення, проведення консультації 

психіатра. 

Психологічне вивчення із застосуванням психодіагностичних методик 

з метою виявлення ступеня вираженості суїцидального ризику у військовій 

частині проводиться: 

під час прибуття особового складу до військової частини (як складова 

загального соціально-психологічного вивчення); 

під час відбору військовослужбовців до несення служби зі зброєю; 

із військовослужбовцями, під час індивідуально-психологічного 

вивчення яких було виявлено ознаки суїцидальної поведінки, депресивного 

стану, ситуативних реакцій; 

щоквартально з усім особовим складом із застосуванням однієї з 

психодіагностичних методик щодо виявлення суїцидального ризику. 
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3.1. Експрес-анкета “С-1” 

 

Експрес-анкета “С-1” проводиться в підрозділі з метою виявлення 

факторів суїцидального ризику, особливостей відношення 

військовослужбовців до проблеми самогубства. Дані анкетування дають 

поверхову інформацію і є основою для аналізу ситуації та подальших 

досліджень у цьому напрямі. Зазначену методику доцільно застосовувати з 

періодичністю раз на квартал. 
 

 

3.2. Методика виявлення осіб з підвищеним ризиком суїцидальної 

поведінки (карта ризику суїцидальності) 
 

Методика розрахована для визначення ризику скоєння суїциду та 

оцінки ступеня такого ризику. В методику включено 31 фактор ризику 

суїциду. 

УВАГА! Виявлення наявності та оцінка факторів ризику суїциду 

здійснюється під час вивчення документів військовослужбовців, аналізу 

результатів їх діяльності, індивідуальної діагностичної бесіди. 

Запропонований 31 фактор методики не є питаннями для опитувальника! 
 

Достовірність методики підвищується, якщо її застосовувати з 

використанням інших джерел інформації і засобів вивчення особистості. Під 

час заповнення карти слід виходити не тільки з суб’єктивної оцінки людини 

самої себе, але і з вражень командирів, товаришів по службі, рідних і 

близьких тощо. 

На підставі матеріалів попереднього вивчення особистості, а також за 

результатами вільної бесіди визначається наявність перелічених у карті 

факторів. При цьому навпроти кожного фактора ставиться його умовна 

“вага” відповідно до таблиці. 
 

 

Характеристика наявності факторів 
Номери факторів 

8,9,11-31 5-7 1-4,10 

Фактор відсутній -0,5 -0,5 -0,5 

Фактор слабо виражений +0,5 +1,0 +1,5 

Фактор присутній +1,0 +2,0 +3,0 

Наявності фактора не виявлено 0 0 0 
 

Наприклад, за наявності факторів 8, 9, 11 – 13 навпроти них ставиться 

“вага” +1; якщо вони слабо виражені, ставиться +0.5; якщо не виявлено, 

ставиться 0; якщо фактор відсутній, ставиться -0,5. “Вага” факторів 5 – 7 

оцінюється балами від -0,5 до 2, а факторів 1 – 4 та 10 від -0,5 до 3. Нулем 

оцінюється також характеристики факторів 7 – 10 в осіб, які не досягли 

середнього віку початку статевого життя (19 років) і вступу в шлюб (21 рік). 
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Після цього обчислюється алгебраїчна сума “ваг” всіх факторів. Якщо 

отримана величина менша, ніж 8,8, то тоді ризик суїцидальної поведінки 

незначний. Якщо ця величина коливається від 8,8 до 15,4, то є ризик скоєння 

суїцидальної спроби. У випадку, коли сума перевищує 15,4, ризик 

суїцидальної поведінки особи, що досліджується, великий, а у випадку 

наявності в анамнезі спроби самогубства, значний ризик його повтору. За 

наявності показників, які перевищують критичні значення ризику суїциду, 

необхідно негайно звернутися до лікарів і провести клініко-психологічні 

дослідження військовослужбовця. Для правильного визначення ступеня 

ризику суїциду необхідно ретельно дотримуватися усіх зазначених умов. 

 

3.3. Опитувальник “Ризик-С” 
 

Методику створено на основі додаткових шкал багатофакторного 

особистісного опитувальника “Адаптивність-200”. Вона включає в себе 

шкалу достовірності (Д), призначену для оцінки щирості відповідей 

військовослужбовців (надійності отриманих даних), та шкалу суїцидального 

ризику (СР), призначену для виявлення осіб, схильних до здійснення 

суїцидальних дій. 

Безпосередньо перед проведенням обстеження дається коротка 

інструкція: 

“Дане дослідження спрямоване на виявлення Ваших індивідуальних 

особливостей. Опитувальник містить 32 твердження (запитання) про життя, 

службу, відносини у сім’ї, інтереси і схильності. Завдання полягає у тому, 

щоб визначити своє відношення до кожного твердження, тобто погодитися 

або не погодитися з ним. Якщо Ви погоджуєтеся із твердженням, то у 

клітинці з номером цього питання поставте знак “+”, а якщо не згодні – знак 

“–”. 

Правильних або неправильних відповідей немає, тому довго не 

замислюйтеся над твердженням (питанням) і давайте відповідь виходячи з 

того, що більше відповідає Вашому характеру або уявленню про самого 

себе”. 

На кожне питання тесту обстежуваний кандидат може відповідати або 

“так” або “ні”. Ухильних відповідей не передбачено. Під час обробки 

результатів враховується кількість відповідей, що співпали з ключем. 

Кожний збіг відповіді з ключем оцінюється в один бал. 

Обробку отриманих даних необхідно починати з шкали достовірності 

(Д). У випадку, якщо загальна кількість балів дорівнює або перевищує 10, то 

отримані результати слід вважати необ’єктивними внаслідок прагнення того, 

хто вивчається, якомога більше відповідати соціально бажаному типу 

особистості (в тому числі прагнути приховати дійсний стан речей). У цьому 
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випадку слід провести додаткове дослідження. 

При значеннях шкали Д від 0 до 5 балів визначається ВИСОКА 

достовірність результатів обстеження від 6 до 9 балів – ДОСТАТНЯ, наявні 

окремі ознаки соціальної бажаності. 

Питання опитувальника, ключ, таблиця переведення первинних 

значень показників шкали “Суїцидальний ризик” у стандартні бали та 

інтерпретація значень подано у додатку 3. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, проблема профілактики суїцидальної поведінки на 

сьогодні у Збройних Силах України є надзвичайно актуальною. Низький 

рівень індивідуально-виховної роботи, незадовільне вивчення морально-

психологічного стану особового складу, незнання командирами 

(начальниками) дійсного стану справ у підрозділах, зокрема сімейних 

проблем, матеріально-побутових умов проживання, потреб та запитів 

підлеглих, призводить до того, що реакція на суїцидальну поведінку часто 

буває запізнілою. 

Зниженню рівня самогубств сприяє лише копітка, узгоджена, 

послідовна, постійна робота всіх посадових осіб військової частини щодо 

профілактики суїцидальної поведінки, створення здорового морально-

психологічного клімату у малих групах військових підрозділів, дійсна 

турбота про запити та потреби підлеглих, всебічне вивчення їх 

індивідуально-психологічних якостей з метою виявлення індикаторів 

суїцидального ризику.  

Це передбачає високу кваліфікацію офіцерів виховної роботи, їх 

психодіагностичну підготовку, вміння вірно будувати та проводити 

діагностичну індивідуальну бесіду, організовувати вирішення конфліктних 

ситуацій, кількісну і якісну інтерпретацію соціально-психологічної 

інформації; а для інших посадових осіб, які працюють з особовим складом, – 

достатній рівень психолого-педагогічних знань та вмінь, обізнаність з 

основними заходами щодо профілактики суїцидальної поведінки та 

запобігання випадкам самогубств. 

Профілактична робота щодо суїцидальної поведінки 

військовослужбовців у військовій частині за своїм змістом і організацією 

повинна об’єднувати заходи соціального, психологічного, медичного, 

правового і педагогічного характеру, бути безперервною, послідовною і 

системною та проводитися за участю усіх посадових осіб. 

Тільки за умови такого комплексного підходу до вирішення потреб і 

запитів військовослужбовців з боку командирів (начальників) усіх рівнів 

можливо максимально знизити ризик суїцідальної поведінки особового 

складу у Збройних Силах України. 
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