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На сьогодні суїцидальна пове
дінка учнів підліткового та юнацького 
віку, зокрема обдарованих, на тлі інших 
проблем, які потребують вирішення, не 
розглядається як нагальна проблема. 
Однак дані ВООЗ свідчать про те, що 
серед молоді віком 15 — 29 років само
губства є другою за значущістю причи
ною після дорожньо-транспортного 
травматизму (World Health Organization, 
2019). Щодо України, то за кількістю 
самогубств у нашій державі спостеріга
ється 18,5 випадків на 100 тис. проти 
середнього світового показника — 10,5. 
Показники суїциду в Україні переви
щують середньосвітові на понад три 
чверті (Воронін, 2019). Відносно ж про
блеми самогубств серед обдарованих уч
нів дослідницька база досить обмежена. 
У дослідженнях P. Джоффі і Д. Оффорд 
(Joffe, Offord, 1983), Д. Шаффер (Shaffer, 
1974) виявлено, що більш розумні осо
бистості частіше схильні до суїциду.

Вплив тих чи тих характеристик об
дарованих особистостей на появу в них 
суїцидальних тенденцій вивчали 
С. Блатт (Blatt, 1995), К. Гаст-Брей (Gust- 
Brey,1999), Т. Кросс (Cross>1996, 1999), 
С. Лайоє і Б. Шор (Lajoie, Shore, 1981), 
М. Хейс і Р. Слоат (Hayes Sloat, 1989) та ін.

Проблема суїцидальної поведінки 
обдарованих учнів, незважаючи на її 
актуальність, залишається недостатньо

вивченою, у певному сенсі ла
тентною й характеризується 
невеликим доробком напрацю- 
вань учених, що пов’язано зі 
складнощами організації таких 
досліджень через специфіку 
контингенту, а також наявністю 
в суспільстві проблеми стиг- 
мації відносно осіб, що здійс
нили суїцидальні спроби, яка 
досить часто виявляється у 
формах осуду, посилення кон
тролю з боку родичів і близь
ких, недовіри однолітків (Гузь- 
ман, Саппа, 2019). У зв’язку з 
цим особи, схильні до суїцидаль- 
них тенденцій, залишаються 
наодинці з собою і не в змозі 
просити допомоги (Preventing 
suicide: a  global imperative; 2014).

У статті ми маємо на меті 
визначити основні маркери (про
яви, реакції, ознаки), що сигна
лізують про ризик суїциду в 
обдарованих учнів у результаті 
їх дезадаптації та неспроможнос
ті вирішити кризову ситуацію.

При визначенні основ
них маркерів суїцидальної по
ведінки обдарованих учнів ми 
використовували методи тео
ретичного узагальнення, сис
темного аналізу й синтезу.
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Дослідження базується на теоріях і 
поглядах І. Бовіної (Бовина, 2013),
К. Г аст-Брей і Т. Кросс (Gust-Brey, Cross, 
1999), О. Гузьман і Г.-М. Саппа (Гузьман, 
Саппа, 2019), Є. Котової (Котова, 2013), 
І. Музиченко (Музиченко, 2017),
О. Погорілко (Погорілко, 2017) та ін.

Суїцидальні думки так чи так є 
відносно поширеним феноменом і тра
пляються набагато частіше, ніж суїци- 
дальні спроби й завершені суїциди. До
свід переживання суїцидальних думок 
мають від 15% до 35% молодих людей. 
Проте слід розрізняти суїцидальні дум
ки пасивного й активного характеру. 
Якщо пасивні суїцидальні думки мають 
недиференційований характер і не по
в’язані з формуванням суїцидального 
плану («Іноді в мене виникають думки, 
що не варто жити, але я не зроблю цьо
го ніколи»), то активні суїцидальні ду
мки пов’язані з активним наміром уби
ти себе. Дитина обдумує спосіб, час і 
місце суїцидального акту, тобто планує 
своє самогубство. Наявність такого 
плану є однією з найбільш важливих 
ознак, що вказує на велику ймовірність 
скоєння самогубства (Ворсина, Диано- 
ва, Чернигова, 2015).

Незважаючи на прямі повідомлення 
суїцидентів про бажання померти, справ
жнє прагнення піти з життя їм не прита
манне. У теоретичних дослідженнях пока
зано, що кінцева мета акту (смерть) та йо
го психологічний смисл часто неузгодже- 
ні. Виділяють такі смисли суїциду:

1. Заклик (або «крик про допомо
гу»): основний зміст -  привернення до 
себе уваги оточення.

2. Протест: активна реакція проти 
ситуації, що склалася.

3. Парасуїцидальна пауза: відмова 
або уникнення страждання, необхід
ність дати собі хоча б коротку перерву 
в ситуації конфлікту.

4. Самопокарання: прагнення по
карати себе як винного в ситуації, що 
склалася.

Реалізація суїцидального наміру за
лежить від певних притаманних людині 
особистісних характеристик, а саме:

а) рішучості, показника, що впли
ває на швидкість прийняття рішення 
про самогубство;

б) нейротизму, тобто підвищеної 
емоційної сприйнятливості та подраз
ливості, унаслідок яких розвиваються 
емоційна нестійкість та тривожність -  
такі характеристики можна розглядати 
як показник адаптації до швидкозміню- 
ваних або екстремальних ситуацій;

в) агресивності, причому в суїци- 
дальному акті це будуть деструктивні дії, 
спрямовані на себе, тобто аутоагресія;

г) тривожності, тобто показника 
схильності до аутоагресії залежно від 
зовнішніх подразників (тривожність -  
властивість людини, яка виявляється по
стійно або ситуативно й полягає у здат
ності приходити у стан підвищеного не
спокою, відчувати страх та тривогу в спе
цифічних соціальних ситуаціях, пов’яза
них із випробуваннями) (Байєр, 2010).

Психологічний компонент суїци- 
дальної поведінки становить патерн, що 
складається з таких психологічних ха
рактеристик:

-  егоцентризм. Суїцид -  це вкрай 
егоцентричний прояв. Відбувається фік
сація тільки на своєму болю, і через це 
неспроможність мати «погляд відсторо
нений», тобто розуміти погляд інших 
людей;

-  аутоагресія. У підлітковому та 
юнацькому віці рівень агресії підвищу
ється. Якщо формується негативне ста
влення до себе, то агресія спрямовуєть
ся на самого себе. Тут присутній емо
ційний компонент: тривога, почуття 
провини, депресія, занижена самооцін
ка. Підліток або юнак часто не розуміє, 
що з ним відбувається, не може й не 
вміє поділитися своїми відчуттями;

-  песимістична установка. Стосо
вно майбутнього юнацтво відчуває страх, 
тривогу. На цьому тлі песимістична 
установка як психофізіологічна готов
ність діяти в кризовій ситуації в підліт
ковому та юнацькому віці розвивається 
швидше, ніж у дорослого;

-  паранояльність. Ідеться не про 
те, що всі суїциденти -  параноїки, а про
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те, що в людини, яка переживає цей 
стан, параноїдальні тенденції виразні: 
третина людей, які здійснили спроби 
суїциду, повторюють їх протягом ро
ку (Кульчицька, Лисовець, 2019).

До характеристик обдарованих 
учнів, пов’язаних із ризиком само
губства, вчені відносять надзвичайну 
чутливість, перфекціонізм, ізоляцію, 
пов’язану з екстремальною інтроверсі
єю, надмірну збудливість (психомотор
ну, почуттєву, інтелектуальну, уявну й 
емоційну). Психомоторна надмірна 
збудливість в обдарованих учнів може 
виявлятися, наприклад, у формі імпуль
сивних дій під час занять спортом. По
чуттєва збудливість може бути пов’я
зана з намаганням отримати все більше 
сенсорного задоволення, сексуальними 
адикціями. Інтелектуальна -  з постій
ним самоаналізом, підвищеною заці
кавленістю певною діяльністю й нама
ганням бути кращим у цій діяльності. 
Уявна гіперзбудливість -  з фантазіями, 
магічним мисленням, ілюзіями, змішу
ванням правди й вигадки. Емоційна -  з 
переживаннями, пов’язаними зі смер
тю, депресивними й суїцидальними на
строями, почуттям неповноцінності 
тощо (Gust-Brey, Cross, 1999).

Суїцидальна поведінка обдарова
них учнів є наслідком їхньої соціально- 
психологічної дезадаптації в умовах 
мікросоціального конфлікту, деструк
тивним способом подолання кризи, яку 
переживає дитина. Певну значущість 

мають ті особливості в індивідуальному 
розвитку людини, що не дають змогу 
виробити адекватні новим умовам фор
ми поведінки та діяльності. Особливої 
значущості набувають вікові кризи, ко
ли відбувається різка зміна в соціаль
ному розвитку, що спричиняє необхід
ність зміни звичного способу адаптив
ної поведінки. Для такого стану харак
терні тривога, депресія, стомлюваність, 
зниження продуктивності діяльності та 
погіршення у відносинах з оточенням. 
Ці особливості є складниками у процесі 
формування суїцидальних думок (Му- 
зиченко, 2017).

За постійної участі обдарованої 
дитини в конкурсах, олімпіадах, конфе
ренціях, фестивалях настає виснаження. 
Однак обдарований учень відчуває на 
собі завищені очікування й надії дорос
лих. Він починає переживати, що не 
виправдовує цих сподівань. Йому важ
ко прийняти себе «звичайним», а доро
слі замість того, щоб підтримати в цій 
непростій ситуації, не приділяють на
лежної уваги цьому питанню, втрача
ють інтерес до дитини.

Симптоми кризи обдарованості 
виявляються в такому:

1. Зниження творчої активності: 
дитина перестає відтворювати свою ін
дивідуальність в об’єктах власної твор
чої діяльності (криза креативності).

2. Зниження інтелектуальної ак
тивності, що супроводжується змен
шенням або зникненням продуктивнос
ті роботи (криза інтелектуальності).

3. Зниження або втрата інтересу до 
результату своєї роботи (криза мотивації).

Потрібно врахувати, що всі вказа
ні прояви кризи обдарованості поси
люються в підлітковому віці. Підліток 
із характерними ознаками кризи обда
рованості може замкнутися в собі для 
того, щоб відбулися необхідні внутрі
шні метаморфози з її подолання. Три
валість цього періоду залежить від си
туації, реакцій оточення, перш за все -  
найближчого, а також особистісних 
особливостей обдарованої молодої лю
дини (Єрмакова, Кучерова, 2018).

Суїцидальна поведінка підлітків 
пов’язана з тим, що їм не вистачає жит
тєвого досвіду. Для них характерна під
вищена вразливість та навіюваність, 
здатність яскраво відчувати й пережи
вати, схильність до коливань настрою, 
слабкість критики, егоцентрична спря
мованість, імпульсивність в ухваленні 
рішення. Здебільшого самогубство під
літків викликається злістю, гнівом, про
тестом або бажанням покарати себе й 
інших. Утрата довірчого зв’язку з бать
ками -  один із найсильніших стимуля
торів суїцидального синдрому в підліт
ків. Думки про самогубство мучать під
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літка тим частіше, чим менше він довіряє 
своїм батькам (Васильєва, Усик, 2018).

У підлітковому віці для суїциден- 
тів характерні такі властивості, як по
силення афективної сфери, підвищена 
напруженість потреб, низька здатність 
до формування компенсаторних меха
нізмів, нездатність послабити фрустра
цію, безкомпромісність тощо. Особи із 
завершеними суїцидами відрізняються 
наявністю почуття провини, низькою 
самооцінкою й агресією, спрямованою 
на себе. Особи, які вчинили тільки 
суїцидальну спробу, частіше харак
теризуються агресією, спрямованою 
назовні (Герасименко, Ісаков, Пого- 
рілко, Скрипніков, 2017).

І. Бовіна у своїй праці зазначає, 
що ризик суїциду серед обдарованих 
учнів може виникнути на фоні постій
ного почуття неповноцінності, глузу
вання з боку однолітків, несподіваної 
невдачі, провини, сорому й образи на 
своїх батьків тощо (Бовина, 2013).

Як і для будь-якої людини, озна
ками відчуття повної безнадійності, 
безвихідності, які можуть призвести до 
виникнення чи свідчити про суїцидаль- 
ні наміри в обдарованих учнів, є такі 
протилежні реакції (маркери): відсут
ність апетиту або, навпаки, надмірний 
апетит, занадто педантичне ставлення 
до свого зовнішнього вигляду або не
охайність; ізоляція навіть від близького 
оточення, роздратування або ж надмір
ні прояви любові тощо.

Фізичний стан обдарованих учнів 
у таких випадках може свідчити про 
недосипання чи постійну сонливість, 
скарги на погане самопочуття, постійну 
втомлюваність, занепад сил.

Словесними висловлюваннями об
дарованих учнів, які сигналізують про ри
зик суїциду, а також прохання обдарованої 
дитини про допомогу, можуть бути такі:

-  «Мені взагалі жити не хочеться!»;
-  «Ненавиджу цей світ і всіх, хто в 

ньому!»;
-  «У мене є тільки один вихід -  це 

не жити!»;
-  «Більше мене ніхто не побачить»;

-  «Мені дуже складно все це пе
режити! Набридло все!»,

-  «Більше не можу і не хочу жити!»
Також словесними ознаками мо

жуть бути багато жартів на тему само
губства, нездорова зацікавленість пи
таннями смерті під час розмов (Музи- 
ченко, 2017).

Поведінковими маркерами є такі 
реакції, як відчай і плач, постійне 
повернення до теми смерті, багаторазо
ве повторюване прослуховування сум
ної музики чи пісень на відповідну те
матику, зниження активності, самоізо
ляція від сім’ї, відмова від особистих 
речей, їх роздавання, втрата інтересу до 
видів діяльності, якими обдарований 
учень займався раніше, зловживання 
алкоголем і наркотиками, відсутність 
будь-яких планів на майбутнє тощо.

Ситуаційними маркерами є сімей
ні негаразди (сварки, розлучення бать
ків), комунікативні труднощі, зміна 
місця проживання і школи та ін. (Кото
ва, 2013). Отже, ризик суїциду виникає 
при втраті прийнятного шляху гідного 
існування, але не кожен при порушенні 
зв’язків із суспільством чи невдачах 
скоює самогубство. Не існує єдино пра
вильної причини, через яку особистість 
вирішила позбавити себе життя. Чин
ники ризику суїцидальної поведінки 
також можуть бути різними. Однак пе
ред суїцидальним актом обдарована ди
тина завжди так чи так дає зрозуміти 
оточенню про свої наміри.

Про суїцидальний стан обдаровано
го учня можуть свідчити такі дії у формі 
опосередкованих натяків, наприклад:

-  поява серед однолітків із за
шморгом на шиї, зробленим із підруч
них засобів;

-  розміщення власної фотографії в 
чорну рамку;

-  примирення з давніми ворогами;
-  спроби усамітнитися: закритися 

в кімнаті, втекти і сховатися (за наявно
сті інших ознак, що насторожують);

-  напередодні і в день скоєння са
могубства можливий спокій (Аксюта, 
2015).
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Отже, перед скоєнням суїцидаль- 
ного акту обдарований учень завжди 
подає сигнали, які ми можемо побачити 
у формі специфічних реакцій, ознак чи 
проявів, не характерних для дитини ра
ніше. Вони можуть мати такі ознаки й 
характеристики, як наявність в обдаро
ваного учня певного суїцидального 
плану, нездоровий перфекціонізм, ізо
ляція, надмірна збудливість, стійке по
чуття неповноцінності або ж постійно 
змінні і протилежні одна одній реакції 
та ін. Поява маркерів суїцидальної по
ведінки в обдарованих учнів (вікових, 
соціальних, психологічних, особистіс- 
них, словесних, поведінкових, ситуа
ційних, фізичних тощо) пов’язана з не
гативним впливом на них тих чи тих 
чинників, небезпека дії яких полягає 
саме в можливості скоєння обдарова
ним учнем завершеного суїциду, незво
ротності цього процесу, тобто немож
ливості повернення до життя. Знання 
маркерів суїцидальної поведінки обда
рованих учнів дає можливість зменши
ти ризик суїцидальних спроб і заверше
них суїцидальних актів шляхом вико
ристання профілактичних заходів,
спрямованих на усунення чи пом’ як- 
шення впливу тих чи тих маркерів на 
стан обдарованого учня.

Розробка відповідних профілакти
чних заходів становить перспективу 
подальших розвідок.
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* * *

Степаненко В . І. Маркери суїци- 
дальної поведінки обдарованих учнів

У статті визначено маркери суї- 
цидальної поведінки обдарованих учнів 
(вікові, соціальні, психологічні, особис- 
тісні, словесні, поведінкові, ситуаційні, 
фізичні), які можуть спостерігатися на 
фоні криз обдарованої дитини (криза 
віку, криза креативності, криза інтелек
туальності, криза мотивації). Зазначено, 
що суїцидальна поведінка обдарованих 
учнів є наслідком їхньої соціально- 
психологічної дезадаптації в умовах 
мікросоціального конфлікту, деструк
тивним способом подолання кризи, яку 
переживає дитина.

Акцентовано увагу на тому, що 
перед скоєнням суїцидального акту об
дарований учень завжди подає сигнали 
у формі специфічних реакцій, ознак чи 
проявів, не характерних для нього ра
ніше. Охарактеризовано такі ознаки, як 
наявність в обдарованого учня певного 
суїцидального плану, нездоровий пер- 
фекціонізм, ізоляція, надмірна збудли
вість (психомоторна, почуттєва, інтеле
ктуальна, уявна й емоційна), стійке по
чуття неповноцінності та інші ознаки, 
що свідчать про ризик суїцидальної по
ведінки обдарованих учнів. Зазначено, 
що поява маркерів суїцидальної пове
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дінки в обдарованих учнів пов’язана з 
негативним впливом на них тих чи тих 
чинників, небезпека дії яких полягає 
саме в можливості скоєння обдарова
ним учнем завершеного суїциду, незво
ротності цього процесу, неможливості 
повернення до життя.

Ключові слова: завершений суї- 
цид, криза, маркер суїцидальної поведі
нки, обдарований учень, стигмація, суї- 
цидальні думки, суїцидальна спроба.

Степаненко В. И. Маркеры суи
цидального поведения одаренных уче
ников

В статье определены маркеры су
ицидального поведения одаренных 
учащихся (возрастные, социальные, 
психологические, личностные, словес
ные, поведенческие, ситуационные, фи
зические), которые могут наблюдаться 
на фоне кризисов одаренного ребенка 
(кризис возраста, кризис креативности, 
кризис интеллектуальности, кризис мо
тивации). Отмечено, что суицидальное 
поведение одаренных учащихся являет
ся последствием их социально-психоло
гической дезадаптации в условиях
микросоциального конфликта, деструк
тивным способом преодоления кризиса, 
который переживает ребенок.

Акцентировано внимание на том, 
что перед совершением суицидального 
акта одаренный ученик всегда подает 
сигналы в форме специфических реак
ций, признаков или проявлений, не ха
рактерных для него раньше. Охаракте
ризованы такие признаки, как наличие 
у одаренного ученика определенного 
суицидального плана, нездоровый пер
фекционизм, изоляция, чрезмерная воз
будимость (психомоторная, чувствен
ная, интеллектуальная, мнимая и эмо
циональная), устойчивое чувство не
полноценности и другие признаки, сви
детельствующие о риске суицидального 
поведения одаренных учеников. Отме
чено, что появление маркеров суици
дального поведения у одаренных уча
щихся связано с негативным воздейст
вием на них тех или иных факторов,

опасность действия которых заключается 
в возможности совершения одаренным 
учеником завершенного суицида, т.е. не
возможностью возвращения к жизни.

Ключевые слова: завершенный суи
цид, кризис, маркер суицидального пове
дения, одаренный ученик, стигмация, суи
цидальные мысли, суицидальная попытка.

Stepanenko V. I. Markers of Sui
cidal Behavior of Gifted Students

The article has identified markers of 
suicidal behavior of gifted students’ (the 
age, social, psychological, personal, verbal, 
behavioral, situational and physical mark
ers) which can be observed against the 
background of a gifted child’s crises (the 
age crisis, creativity crisis, intelligence cri
sis and motivation crisis). It has been noted 
that the suicidal behavior of gifted students 
is a consequence of their social and psycho
logical maladaptation in a microsocial con
flict, a destructive way to overcome the cri
sis that a child is experiencing.

The attention has been drawn to the 
fact that before committing a suicide, a 
gifted student always gives signals in the 
form of specific reactions, indicators or 
manifestations that were not characteristic 
of him before. The research paper provides 
characterization of such indicators as a cer
tain suicidal plan that a gifted student has, 
abnormal perfectionism, isolation, exces
sive excitability (psychomotor, sensual, 
intellectual, imaginary and emotional), a 
stable sense of inferiority and other things 
that indicate the risk of suicidal behavior of 
a gifted students. It has been emphasized 
that the presence of markers of suicidal be
havior of gifted students is associated with 
the negative impact of certain factors on 
them, which may lead to a completed sui
cide, i.e. it may result in a lethal ending.

Key words: a completed suicide, a 
crisis, a gifted student, a marker of suici
dal behavior, suicidal thoughts, stigma, a 
suicidal attempt.

Стаття надійшла до редакції 11.10.2019 р.
Прийнято до друку 28.102019р.

Рецензент — д. п. н , проф. Караман О. Л.

Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 75


