
Назва дисципліни ІІ-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки 

Рекомендується для галузі знань ОП «Психологія» 

Кафедра Загальної психології та патопсихології 

П.І.Б. Н П П (за можливості) доц.Кутєпова-Бредун В.Ю., ст.викл.Баратинська А.В. 

Рівень ВО за другим(магістерським) рівнем 

Курс (на якому буде викладатись) 1 курс, 2 семестр 

Мова викладання українська 

Пререквізити (передумови вивчення дисципліни) Знання, вміння, компетенції, що одержані в процесі 

бакалаврату при вивченні дисциплін «Загальна психологія», 

«Патопсихологія», «Клінічна психологія», «Психологія 

особистості», «Вікова психологія», «Основи психотерапії», 

«Основи психологічного консультування». 

 

Що буде вивчатися Методологічні основи, базові категорії психології суїцидальної 

поведінки; поглиблення і вдосконалення психологічних технік 

та форм роботи, необхідних при здійсненні діяльності з 

категорією суїцидентів. Форми суїцидальної поведінки та 

особливості уїцидальної поведінки дітей та підлітків. Основні 

принципи та підходи, на яких мають ґрунтуватись психологічна 

діагностика, консультування, психологічна допомога і 

психокорекція осіб з суїцидальною поведінкою, конкретні 

методи надання першої та віддаленої допомоги суїцидентам. 

Чому це цікаво/треба вивчати Формування уміння застосування психологічних знань для 

вивчення особливостей суїцидальної поведінки особистості в 

професійній діяльності. Формування у студентів наукових 

знань поглиблення і вдосконалення психологічних технік та 

форм роботи, необхідних при здійсненні діяльності з 

категорією суїцидентів. 

Чому можна навчитися (результати навчання) Знати: основні поняття суїцидальної психології; основні 

механізми становлення аутоагресивної поведінки,види, рівні 

реакцій на надзвичайну ситуацію, значення сімейного та 

інтерперсонального контексту при суїцидальній поведінці, 

особливості прояву суїцидальної поведінки у різних вікових 

періодах, а також залежно від особистості постраждалого, 

культурного та соціального контексту; психологічними 

характеристиками та особливостями форм прояву суїйидальної 

поведінки; психічні властивості особистості,яка демонструвала 

суїцидальну поведінку; психопатологічні процеси і стани, що 

зумовлюють суїцидальну поведінку.  

Уміти: обстежувати та надавати психологічні консультації 

особам, що пережили спроби суїциду; проводити групові та 

індивідуальні психокорекційні заняття з особами, які мали 

спробу суїциду, грамотно використовувати психологічні знання 

в роботі з особами, схильних до суїциду, з метою формування у 

них базової цінності  життя та перспектив майбутнього; 

орієнтуватись в рівнях та спектрі проблем, які привели до 

суїцидальної поведінки; розпізнавати та визначати психологічні 

та психопатологічні особливості особистості з суїцідальними 

намірами або діями; використовувати соціально-психологічні 

знання в оцінці подій, що призводять до суїцидальних намірів; 

застосовувати окремі методи візуальної психодіагностики. 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Реалізувати психологічні компетенції в майбутній професійній 

діяльності 

Інформаційне забезпечення Навчальні посібники, електронний навчальний посібник, 

електронні ресурси. 
Види навчальних занять лекції, практичні, семінарські 

Вид семестрового контролю Диф.залік 

Максимальна кількість здобувачів 60 

Мінімальна кількість здобувачів  

 


