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ВСТУП 

Соціальні чинники суспільного життя обумовлюють постійний вплив на повсякденну діяльність 

військових колективів, сімей військовослужбовців та є негативним щорічним наслідком переважної кількості 

випадків суїцидальних явищ серед особового складу Збройних Сил України.  

Аналіз причинно-наслідкових зв’язків у скоєних суїцидальних випадках та їх спроб свідчить про те, 

що більшість з них скоюється військовослужбовцями на ґрунті негативних службових відносин та сімейно-

побутових  конфліктів. 

Виникнення таких конфліктів серед особового складу залежить від умов соціального середовища, в 

якому вони перебувають і якостей, що їх характеризують. 

Як правило конфлікти, що лежать в основі суїцидальної поведінки військовослужбовців, можливо 

розподілити на наступні групи : 

1. Конфлікти, що зумовлені специфікою військової діяльності та військово-соціальною 

взаємодією : 

індивідуальні адаптаційні труднощі до умов військової служби; 

труднощі або негативні результати виконання конкретних службових завдань; 

випадки порушень статутних взаємовідносин між військовослужбовцями та інші міжособистісні 

конфлікти зі своїми безпосередніми начальниками (підлеглими); 

конфлікти між військовослужбовцями (групами військовослужбовців) зумовлені етнічним 

підґрунтям. 

2. Конфлікти, що обумовлені сімейно-побутовими проблемами військовослужбовців: 

негаразди у відносинах з батьками, дружинами (чоловіками), родичами, близькими; 

нещасне кохання,зрада коханої (дівчини, дружини ), розлучення; 

наявність незадовільних соціально-побутових умов, відсутність будь-яких можливостей у 

забезпеченні житлом, повна розувіреність у власних силах, соціальна деградація особистості; 

хвороба, смерть близьких, рідних; 

інтимно-сексуальні конфлікти. 

3. Конфлікти, що пов’язані з антисоціальною поведінкою військовослужбовців: 

страх кримінальної відповідальності; 

побоювання ганьби у зв’язку з асоціальним вчинком; 

4. Конфлікти, що пов’язані зі станом здоров’я особи: 

психічні захворювання; 

соматичні (тілесні) захворювання; 

фізичні недоліки (дефекти мови, особливості зовнішнього вигляду, що сприймаються як недоліки). 

З урахуванням цього основними причинами та умовами, що сприяють самогубству серед 

військовослужбовців, а також заходи щодо їх нейтралізації та попередженню, можна класифікувати наступним 

чином: 

1. Самогубства, обумовлені тяготами військової служби та службовими неприємностями, 

можуть бути нейтралізовані: 

 вивченням індивідуальних особистісних якостей підлеглих, формуванням у них навиків військової 

служби, волі та наполегливості в подоланні її труднощів; 

 раціональним розподілом військовослужбовців по підрозділах і за спеціальностями з урахуванням 

отриманої професійної підготовки, схильностей до конкретних видів діяльності; 

 повсякденною організацією бойового навчання, наданням допомоги відстаючим, особливо з причин 

психічних та фізичних особливостей; 

 недопущенням необґрунтованих фізичних і морально-психологічних перевантажень 

військовослужбовців; 

 справедливим і рівномірним розподілом нарядів на роботу, при призначенні в команди, варти, 

внутрішні наряди з урахуванням стану здоров'я та морально-психологічного стану військовослужбовців;  

При цьому основними формами профілактичної діяльності є: 

а) планові заняття з бойової підготовки; 

б) проведення індивідуальних бесід, тематичних вечорів, тестування та опитування особового складу. 

2. Суїцидальні прояви, зумовлені несприятливим морально-психологічним кліматом у 

військовому колективі, конфліктами і нестатутними взаємовідносинами між військовослужбовцями 

можуть бути нейтралізовані: 

 статутною організацією служби, постійним обліком та контролем особового складу; 

 постійним вивченням соціально-психологічних процесів у військових колективах; 

 підтриманням серед військовослужбовців атмосфери дружби, товариства, взаємодопомоги, поваги 

особистої гідності кожного; 

 попередженням порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, глумлінь і 

знущань над ними.  

Основними формами і методами з профілактики зазначених негативних явищ є: 

 перевірка особового складу на кожному шикуванні, занятті та вжиття заходів щодо оперативного 

розшуку незаконно відсутніх військовослужбовців; 

 своєчасне і дієве реагування на скарги і заяви військовослужбовців; 
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 аналіз взаємовідносин між військовослужбовцями різних періодів військової служби та 

представників різних національностей; 

 проведення опитувань і анонімних анкетувань з метою з'ясування міжособистісних відносин, 

неформальних лідерів військових колективів, мікрогруп і основ їх утворення; 

 проведення інструкторсько-методичних занять з молодшими командирами, офіцерами у військових 

підрозділах щодо формування належного морально-психологічного клімату, навчання формам і методам 

індивідуальної роботи та не репресивних форм спілкування. 

3. Самогубства та їх спроби, викликані порушенням прав і свобод військовослужбовців, а також 

відсутності соціальної справедливості в їх житті та у військових колективах можуть бути 

нейтралізовані шляхом: 

 підвищенням юридичної освіченості військовослужбовців; 

 роз'ясненням кримінальної відповідальності за військові злочини; 

 захистом честі та гідності кожного військовослужбовця, його конституційних прав.  

Основними формами і методами роботи по попередженню цих причин можуть бути: 

 планові заняття з суспільно-політичного інформування, правової підготовки; 

 проведення лекцій, бесід і вечорів запитань і відповідей на правові теми, у тому числі роз’яснення 

чинного законодавства щодо питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей; 

 зустріч з працівниками органів прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та 

інших правоохоронних органів; 

 участь військовослужбовців у відкритих засіданнях судів по розгляду справ військовослужбовців; 

 наявність в підрозділах куточків правових знань та постійне оновлення інформації на них. 

4. Самогубства, викликані сімейними негараздами, нерозділеним коханням, зрадою близької 

людини, втратою близьких можуть бути попередженні: 

 висновками з аналізу обстановки в сім'ях військовослужбовців; 

 організацією спільного дозвілля сімей військовослужбовців; 

 ефективною роботою рад сімей військовослужбовців, наданням практичної допомоги в налагодженні 

сімейно-побутових відношень, поліпшень житлових умов і матеріального становища.  

Формами і методами роботи щодо запобігання цих причин можуть бути наступні: 

 прийом командуванням військової частини військовослужбовців та членів їх сімей з особистих 

питань, надання реальної допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем; 

 проведення лекцій та бесід про культуру сімейно-побутових відносин, зустрічі сімей різних поколінь; 

 організація консультацій з проблем соціально-правового становища сімей військовослужбовців, 

врегулювання конфліктних ситуацій з залученням юристів, педагогів, психологів, лікарів, представників 

цивільних центрів психологічної підтримки та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 організація роботи “Телефонів довіри ”. 

На закінчення слід зазначити, що причини самогубств військовослужбовців, форми і методи їх 

попередження не є вичерпними. У кожному конкретному випадку вони будуть різні за формою і змістом, 

оскільки залежать від індивідуальних особливостей особистості і багатьох інших чинників. 

 

ОЗНАКИ БІДИ 

На основі різних поведінкових проявів командири підрозділів та молодші командири можуть своєчасно 

виявляти військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій.  
До числа таких ознак належать: 

• відкриті висловлювання про бажання покінчити з собою (товаришам по службі, командирам, в листах 

родичам, близьким людям, знайомим); 

• непрямі “ натяки ” на можливість суїцидальних дій – “репетиція самогубства” (публічна демонстрація 

петлі з брючного ременя, мотузки і т.п., “ гра ” зі зброєю з імітацією самогубства); 

• активна попередня підготовка, цілеспрямований пошук засобів покінчити з собою та створення 

відповідних умов (накопичення лікарських засобів, залишення та крадіжка патронів після навчальних стрільб, 

пошук і зберігання отруйних рідин, укріплення мотузки і т.д.); 

• фіксація уваги на прикладах самогубства (підвищений інтерес, часті розмови про самогубства взагалі); 

• порушення міжособистісних відносин, звуження кола контактів у військовому колективі, прагнення до 

самоти; 

• надзвичайно наполегливі прохання про переведення в інший підрозділ, про госпіталізацію, надання 

відпустки за сімейними обставинами (найчастіше військовослужбовці звертаються до родичів і знайомих з 

проханням направити у військову частину “фіктивну” телеграму про важкий сімейний стан або стан здоров'я 

рідних); 

• зміна стереотипу поведінки: невластива замкненість і зниження рухової активності у рухливих, 

активних військовослужбовців (“зловісний спокій” і зібраність); порушення поведінки і підвищена активність 

та спілкування у малорухомих і мовчазних; 

• раптовий прояв невластивих раніше військовослужбовцю рис акуратності, відвертості, щедрості 

(роздача особистих речей: фотоальбомів, годинників, радіоприймачів, обмундирування тощо, яка часто 

супроводжується символічним прощанням); 

• втрата інтересу до навколишнього середовища (аж до повної відчуженості); 
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• роздуми на тему самогубства можуть здобувати “художнє” оформлення: у записній книжці, зошиті для 

занять зображуються малюнки, що ілюструють депресивний стан (наприклад, труни, хрести, шибениці і т.п.). 

ВИВЧАЮЧИ СВОГО ПІДЛЕГЛОГО, ОБОВ’ЯЗКОВО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЙОГО ЖИТТЯ ДО 

СЛУЖБИ У ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

• Умови сімейного виховання: 

 відсутність батька з раннього дитинства; 

 “матріархальний” стиль виховання у сім'ї (сильний вплив матері); 

 відсутність або нестача уваги в дитячому та підлітковому віці; 

 надмірна опіка, виховання за типом “кумир сім'ї”; 

 виховання в сім'ї з “алкогольним кліматом”; 

 часті конфлікти в сім'ї; 

 розлучення батьків; 

 виховання у дитячому будинку за наявності батьків; 

 наявність у сім'ї є психічно хворих родичів; 

 у родині були випадки або спроби самогубств чи суїцидальні погрози з боку близьких родичів. 

• Особливості поведінки: 

 були неодноразові втечі з дому; 

 часта зміна місця навчання, роботи; 

 зловживання алкоголем або наркотичними речовинами. 

 здійснював суїцидальні спроби. 

• Інші біографічні характеристики: 

 у вирішенні підліткових завдань була серія “провалів”: невдачі в навчанні, відносинах з дівчинами, 

ізоляція в колективі і т.п.; 

 мав друзів, які вчинили або в яких були спроби вчинити самогубства. 

Чим більше інформації ви отримаєте, тим менше загальний ризик суїциду, якщо ви не звернете увагу на 

“сигнали” можливого суїциду, то кожен випадок самогубства може стати для вас трагічною несподіванкою. 

 

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВИПАДКАМ САМОГУБСТВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЇХ 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

Основними причинами та умовами, що сприяють випадкам самогубств, є: 

• тяготи військової служби, службові неприємності, шляхами вирішення яких є: 

 створення умов для швидкої адаптації до військової служби; 

 вивчення індивідуальних особливостей підлеглих, формування навичок військової служби, волі та 

наполегливості в подоланні труднощів; 

 раціональний розподіл військовослужбовців за підрозділами з урахуванням фаху та схильності до 

конкретних видів діяльності, рівномірного представництва різних національностей; 

 надання допомоги відстаючим в бойовій підготовці військовослужбовцям; 

 недопущення необґрунтованих фізичних і морально-психологічних перевантажень; 

 рівномірний розподіл нарядів на роботу; 

 контроль за відбором при призначенні у варту, добові наряди; 

 планові заняття з бойової підготовки; 

 вивчення психологічних особливостей, особистих документів, матеріалів опитування, тестування, обмін 

листами з родичами, з військкоматами, колективами, в яких навчалися або працювали військовослужбовці до 

служби у Збройних Силах України; 

 тематичні вечори, представлення колективу; 

 індивідуальні бесіди. 

• несприятливий морально-психологічний клімат у військових колективах, конфлікти між 

військовослужбовцями, шляхами вирішення яких є: 

 статутна організація повсякденної діяльності, постійний облік та контроль особового складу; 

 вивчення соціально-психологічних процесів у військових колективах, підтримання задовільного 

морально-психологічного стану, попередження порушень статутних правил взаємовідносин, глумління і 

знущання; 

 вивчення настроїв, прохань, скарг і заяв військовослужбовців, своєчасне реагування на них; 

 перевірки особового складу на кожному шикуванні, вечірніх перевірках та ранкових оглядах; 

 аналіз взаємовідносин військовослужбовців різних періодів служби, представників різних регіонів і 

національностей, виявлення неформальних лідерів, мікрогруп та врахування висновків під час організації 

повсякденної життєдіяльності; 

 загальні збори особового складу, підведення підсумків, проведення тематичних бесід, вечорів запитань і 

відповідей. 

• недотримання законності і соціальної справедливості в повсякденної життєдіяльності військових 

колективів, шляхами вирішення яких є: 

 захист честі та гідності військовослужбовців; 

 роз'яснення кримінальної відповідальності за військові злочини; 

 рішуче припинення порушень законодавства України; 



5 
 лекції, бесіди, юридичні консультації, участь у відкритих засіданнях судів по розгляду справ 

військовослужбовців. 

• організація дозвілля в супереч інтересам і особистим потребам військовослужбовців, шляхами 

вирішення яких є: 

 створення умов для проявів творчих здібностей військовослужбовців, організація художньої 

самодіяльності, творчих студій, робота гуртків за інтересами при клубі військової частини; 

 дозвіл віруючим військовослужбовцям виконувати релігійні обряди; 

 надання можливості відпочинку за власним бажанням; 

 відвідування культурних організацій; 

 організація спортивних змагань, у тому числі з групових видів спорту. 

• сімейні негаразди, розлучення, прояви ревнощів, нерозділене кохання, шляхами вирішення яких є: 

 аналіз обстановки у сім'ях та надання практичної допомоги у налагодженні сімейно-побутових 

відносинах; 

 турбота про поліпшення житлово-побутових умов та соціально-економічного становища родини; 

 роз’яснення чинного законодавства щодо сім'ї та шлюбу; 

 прийом командуванням військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань, у тому числі з 

соціально-побутових; 

 регулярні зустрічі командування з радою сімей військовослужбовців для організації спільних заходів; 

 тематичні лекції, бесіди про культуру сімейно-побутових відносин, зустрічі членів сімей різних 

поколінь; 

 організація роботи консультаційних пунктів із залученням юристів, педагогів, психологів та інших 

фахівців; 

 організація роботи “Телефонів довіри” та своєчасне прийняття рішень по зверненням; 

 надання можливості військовослужбовцям в скрутну для них хвилину зв'язатися по мобільному 

телефону з рідними та близькими. 

• організація медичного обслуговування, шляхами вирішення якої є: 

 ретельний вибір і вивчення молодого поповнення, якісний професійно-психологічний відбір 

військовослужбовців військової служби за контрактом; 

 періодичне медичне обстеження, раптові тілесні огляди, виявлення ознак попередніх спроб 

суїцидальних проявів (різнорідні порізи, шрами); 

 виявлення осіб з психічними відхиленнями, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотиків; 

 віднесення військовослужбовців до “групу посиленої психологічної уваги”, специфічна індивідуальна 

робота з ними щодо попередження суїцидів; 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

У військових частинах, підрозділах необхідно організувати роботу щодо посилення стійкої громадської 

думки стосовно дискредитації, ганьби, низькості ідей та задумів самогубств.  

З цією метою командири (начальники), офіцери структур по роботі з особовим складом повинні:  

проводити регулярно бесіди з особовим складом за напрямками: 

 доводити традиції української історії: “самовбивця – ганьба для родини, родичів, знайомих”; 

 самовбивць на кладовищах не ховали; 

 це зрада і малодушність;  

 у будь-якій ситуації завжди можна знайти вихід. 

знати для організації профілактичної роботи: 

особливості характеру військовослужбовців, схильних до суїцидальних проявів (замкнутість, 

вразливість, образливість, безвольність); 

особливості виховання (непристосованість до життя, труднощі, неможливість стати краще, вийти з 

вантажу старих звичок, неможливість звикнути до повсякденної життєдіяльності у військових колективах, 

взаємовідносин між військовослужбовцями; 

відсутність товаришів, невміння висловити комусь заряд своїх емоцій; 

негативний вплив з боку батьків, родичів, знайомих; 

проводити спеціальні заходи з військовослужбовцями, віднесеними до “групи посиленої 

психологічної уваги”: 

 проведення цілеспрямованого індивідуального впливу, чуйності, душевності на основі морально-

психологічного аналізу взаємовідносин у військових колективах, допомога знайти товариша по службі; 

 організація допомоги у адаптації до військової служби шляхом закріплення наставника – 

військовослужбовця старшого періоду служби, якій по своїм морально-діловим якостям спроможний своєчасно 

надати всіляку та дієву допомогу; 

 налагодження роботи з отримання листів від рідних, батьків, знайомих з більш позитивними емоціями та 

новинами; 

 

 

ПОРАДИ  

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ  
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БЕСІДИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ,  

СХИЛЬНИМИ ДО САМОГУБСТВА 

Головне завдання такої профілактичної бесіди – надати допомогу військовослужбовцю у вирішенні 

складних життєвих ситуацій.  

Бесіда з військовослужбовцем, який перебуває в стані психологічної кризи – це справа надзвичайно 

тонка, в якій “дрібниці” і “деталі” грають часом не менш важливу роль, ніж великі логічні докази. 

 

Запрошення на бесіду.  
Ні в якому разі не викликати до себе на бесіду людину через третіх осіб. Запрошення необхідно зробити 

особисто, бажано ввіч на ввіч. Краще спочатку зустрітися як би випадково, звернутися з будь-яким нескладним 

проханням чи дорученням, виконання якого дасть привід для зустрічі. 

Місце бесіди.  
Можна провести розмову в службовому кабінеті, але бажано в неформальній обстановці. Головне – 

відсутність сторонніх осіб. Ніхто не повинен переривати розмову, скільки б вона не тривала. 

Час бесіди.  
Бажано призначити бесіду не в службовий час, коли кожен зайнятий своєю справою. Можна навіть перед 

самим відбоєм, не боячись продовжити бесіду і після нього. Нічна розмова легше стає довірливою. І ще один 

аргумент на користь “вечірньої” розмови: це час, коли негативні переживання посилюються, загострюється 

відчуття самотності. Це час максимальної кількості випадків самогубств. 

Поведінка під час бесіди.  
У ході бесіди намагайтеся не робити ніяких записів або обмежуйтеся короткими позначками. Не 

поглядайте на годинник і тим більше не виконуйте жодних “попутних” справ. Будьте максимально уважним та 

зацікавленим співрозмовником. Покажіть, що важливіше цієї бесіди для Вас зараз нічого немає. 

Початковий етап бесіди.  
Головне завдання цього етапу полягає у становленні емоційного контакту з військовослужбовцем, 

встановлення взаємин співпереживання та партнерства”, які характеризуються високим ступенем довірливості. 

Необхідно переконати співрозмовника в тому, що його проблеми будуть зрозумілі, що Ви щиро 

розділяєте його турботи і труднощі. Військовослужбовець має бути вислуханий терпляче і співчутливо, без 

сумніву і критики. Не поспішайте суперечити, спростовувати, висловлювати свої погляди. На першому етапі – 

тільки уважне вислуховування, доброзичливість, щире (не показне!) прагнення зрозуміти співрозмовника. 

Навіть Ваші питання, уточнення не повинні на цьому етапі нести в собі елементів сумніву в правомірності його 

думок і уявлень. Ви будете сприйматися як людина, що розуміє його, чуйна до нього і заслуговує довіри. 

У процесі бесіди формується більш повне уявлення про особистість воїна, його потребах і цінностях, 

життєвої спрямованості. Необхідно уточнити також відомості про близьких йому людей (родичів, друзів, 

товаришів по службі), які часто є тими резервними джерелами допомоги і підтримки, які сприятимуть 

подоланню справжньої кризи. 

Слухаючи співрозмовника, звертайте увагу не тільки на його слова, але і на те, як він прагне виявити 

підтекст, примічайте недомовки, стежте за манерою поведінки і спілкування, особливостями мови, міміки, вони 

допоможуть Вам визначати, чи встановлений необхідний контакт для переходу до другого етапу бесіди. 

Другий етап бесіди.  
Встановлюється послідовність подій, в результаті яких склалася кризова ситуація, з'ясовується, що 

вплинуло на душевний стан військовослужбовця. Один з найбільш суттєвих моментів цього етапу – зняття у 

військовослужбовця відчуття безвихідності у його ситуації. 

Встановивши причини і послідовність розвитку кризи, необхідно відповідними висловлюваннями 

подолати наявне у військовослужбовця уявлення про винятковість його несприятливої ситуації, переконати в 

тому, що подібні ситуації виникають і в інших людей, що стан справ цілком можливо покращити і причини 

можуть бути усунені. 

В ході бесіди особливо важливо весь час підкреслювати навіть незначні успіхи, досягнення в житті та 

службі співрозмовника, формуючи у нього уявлення про себе як про особистість, здатного до подолання 

негараздів (прийом “підтримка успіхами і досягненнями”). Необхідно в обов'язковому порядку в ході бесіди 

кілька разів повторити з військовослужбовцем послідовність фактів, що призвели до психологічного зриву, це 

сприяє розумінню, що трапився збіг обставин і знімає негативні емоції. 

У завершенні другого етапу необхідно використовувати прийом “визначення конфлікту”, тобто 

висловити чітке формулювання ситуації, пережитої воїном. Точне формулювання ситуації створює уявлення, 

що якою би важкою не була проблема, вона може бути зрозуміла і Ви її розумієте. 

Третій етап бесіди.  
Являє собою спільне планування діяльності з подолання кризової ситуації. Основні прийоми на даному 

етапі: “інтерпретація”, “планування”, “утримання паузи”. 

“Інтерпретація” – висловити гіпотезу (припущення) про можливі способи вирішення ситуація. 

“Планування” – спонукати, підштовхнути самого співрозмовника словесно (вголос) висловити особисті 

можливі плани майбутньої службової діяльності у подальшому житті. 

“Утримання паузи” – робити їх періодично, таким чином надати співрозмовнику час для прийняття 

власних рішень. Між паузами необхідно надзвичайно обережно давати поради, варіювати ними, але не 

наполягати на їх кінцевої істинності. Спільний пошук способів вирішення проблеми додасть Вашому 

підлеглому впевненість у власних силах, підвищить його самооцінку. 
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Четвертий (завершальний) етап бесіди.  
Це етап остаточного формулювання рішення, активної психологічної підтримки і надання впевненості 

самому вийти з кризової ситуації. 

Військовослужбовця необхідно переконати в наступному: 

 що важкий емоційний стан, в якому він знаходиться у даний момент, є тимчасовим, що інші особи в 

аналогічних ситуаціях відчували себе також важко, а з часом їх стан повністю нормалізувався; 

 що його життя потрібне рідним, близьким, друзям і його відхід з життя стане для них важкою травмою. 

Найважливішою умовою такої бесіди є її АНОНІМНІСТЬ.  

 

Після бесіди (бесід) необхідно: 

 доповісти старшому командиру (начальнику) про проведену бесіду та отриману інформацію з умовою 

збереження її в таємниці, причини та умови, які поставили військовослужбовця на грань зриву; 

 створити для військовослужбовця на деякий період більш спокійні (полегшені) умови служби (не 

призначати в наряди із зброєю, на роботи у відриві від підрозділу і т.д.); 

 не залишати його на цей період без контролю та уваги (доцільно закріпити за ним молодшого командира 

або товариша по службі, які з ним у дружніх відносинах). 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОСАДОВИХ ОСІБ БРИГАДИ (ПОЛКУ) З ПОПЕРЕДЖЕННЯ САМОГУБСТВ СЕРЕД ОСОБОВОГО 

СКЛАДУ 

 

У силу різної відповідальності, функціональних обов'язків і компетенції посадових осіб бригади (полку) 

мають місце особливості в їх діяльності з попередження суїцидів серед особового складу. 

КОМАНДИР БРИГАДИ (ПОЛКУ) 

 створює в бригаді (полку) сприятливі умови для адаптації молодого поповнення до військової служби;  

 організовує його професійно-психологічне вивчення;  

 заслуховує доповіді посадових осіб адміністрації пунктів прийому молодого поповнення, психолога і 

лікаря військової частини про формування у молодих воїнів первинних навичок військової служби, стану 

здоров'я та морально-психологічному стану, а також пропозиції по раціональному розподілу їх по підрозділах;  

 контролює розподіл молодого поповнення по підрозділах;  

 забезпечує у військових колективах гласність, соціальну справедливість, увагу та довіру між 

військовослужбовцями, створює в підрозділах обстановку нетерпимості до порушників, байдужості та 

пасивності;  

 вживає заходів щодо запобігання подій і злочинів, за необхідністю призначає службові розслідування, 

особисто бере участь у розслідуванні подій, пов'язаних із загибеллю людей, та випадків порушення статутних 

правил взаємовідносин між військовослужбовцями;  

 вживає заходів щодо поліпшення побуту військовослужбовців, збереження та зміцнення їх здоров'я;  

 веде прийом з особистих питань військовослужбовців та членів їх сімей; вживає заходів щодо вирішення 

їх проблем;  

 періодично організовує заняття з офіцерським складом щодо вивчення проблем профілактики 

самогубств. 

ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА БРИГАДИ (ПОЛКУ)  
 організовує ефективну роботу комісії військової частини з попередження травматизму серед особового 

складу; 

 вживає заходів до запобігання порушенням правил безпеки під час занять, навчань і стрільб; 

 періодично перевіряє додержання правил внутрішнього порядку у військовій частині та підрозділах, а 

також підготовку добового наряду та несення ним служби; 

При цьому звертає особливу увагу на соціальні характеристики особового складу: професійну 

підготовку, знання функціональних обов'язків та статутних вимог, національну приналежність, терміни служби, 

міжособистісні відносини, періодичність заступання в наряд, можливість відпочинку, стан здоров'я та 

морально-психологічний стан, а при несенні служби – на суворе дотримання внутрішнього порядку в 

підрозділах; 

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ БРИГАДИ (ПОЛКУ) 

 розподіляє по пiдроздiлам молоде поповнення, при цьому враховує, по можливості, щоб в один 

підрозділ не потрапили військовослужбовці однієї національності, одного регіону, призову, члени мікрогруп, 

що сформувалися в роті молодого поповнення на нездоровій основі; потенціальні порушники військової 

дисципліни; 

 веде облік злочинів і подій, порушень військової дисципліни, доповідає командирові пропозиції щодо їх 

попередження;  

 особисто бере участь у підтриманні порядку та профілактики правопорушень у військовій частині;  

ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА БРИГАДИ (ПОЛКУ)  

ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ: 

 організовує та особисто проводить роботу з особовим складом, формуючи у нього вірність Батьківщині, 

Військової присяги, високі морально-психологічні якості;  
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 вивчає громадську думку, настрій і психологічний стан військовослужбовців, реалізує заходи з 

підтримки здорового морального клімату у військових підрозділах;  

 постійно піклується про соціальну захищеність військовослужбовців і членів їх сімей, задоволення їх 

потреб та запитів, відновлення порушених прав; 

 організовує діяльність консультаційного пункту з соціально-правовим і сімейно-побутових проблем, 

роботу “Телефону довіри”;  

 навчає командирів підрозділів, їх заступників по роботі з особовим складом практиці військового 

виховання, створення в підрозділах військової частини здорової моральної обстановки;  

 піклується про створення у військовій частині сприятливих матеріально-побутових умов життя 

військовослужбовців та членів їх сімей, культурного і духовного розвитку, організації дозвілля;  

 аналізує злочини та події, порушення військової дисципліни, розробляє заходи щодо їх запобігання, 

доповідає про них командиру бригади (полку) і особисто бере участь у їх реалізації, у згуртуванні військових 

колективів, забезпеченні безпеки військової служби;  

 періодично проводить індивідуальні бесіди з усіма категоріями військовослужбовців, особливу увагу 

при цьому приділяючи “групі посиленої психологічної уваги”;  

 враховує у роботі з особовим складом суїцидонебезпечні періоди служби (перші три місяці), дні тижня 

(вихідні та передвихідні), час доби (від відбою до підйому). 

ПСИХОЛОГ БРИГАДИ (ПОЛКУ) 
 виявляє разом з командирами підрозділів та їх заступниками по роботі з особовим складом, 

начальником медичної служби бригади (полку) військовослужбовців, схильних до суїцидальних проявів, 

алкоголізму та вживанню наркотиків, забезпечує проведення заходів щодо їх лікування;  

 доповідає про них командиру бригади (полку), його заступнику по роботі з особовим складом;  

 розробляє для “групи посиленої психологічної уваги” комплекс спеціальних корекційних 

психопрофілактичних заходів, надає рекомендації командирам підрозділів по організації роботи з цією 

категорією військовослужбовців і контролює їх виконання;  

 організовує та особисто бере участь у їх реалізації;  

 навчає командирів підрозділів, їх заступників по роботі з особовим складом формам і методам роботи з 

військовослужбовцями “групи посиленої психологічної уваги”;  

 особисто надає військовослужбовцям та членам їх сімей психологічну допомогу. 

НАЧАЛЬНИК МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ БРИГАДИ (ПОЛКУ)  
 організовує медичне обстеження особового складу військової частини;  

 виявляє разом з командирами підрозділів та їх заступниками по роботі з особовим складом, психологами 

бригади (полку) військовослужбовців, схильних до суїцидальних проявів, алкоголізму та вживанню наркотиків, 

забезпечує проведення заходів щодо їх лікування;  

 веде постійне медичне спостереження за особами з хронічними захворюваннями, а також тих, що 

входять до “групи посиленої психологічної уваги”, надає командирам підрозділів рекомендації щодо зміцнення 

їх здоров'я і контролює їх виконання;  

 надає допомогу в реабілітації особам, які прибули з лікувальних закладів. 

КОМАНДИР БАТАЛЬЙОНУ (ДИВІЗІОНУ) 
 вивчає ділові якості та морально-психологічний стан кожного офіцера та сержанта батальйону, постійно 

проводить з ними індивідуальну роботу;  

 підтримує внутрішній порядок і військову дисципліну в підрозділах батальйону, додержання заходів 

безпеки;  

 виховує у військових колективах відвертість, взаємну довіру та повагу; 

 контролює підготовку і несення служби добовим нарядом. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ БАТАЛЬЙОНУ (ДИВІЗІОНУ) 
 раціонально розподіляє по підрозділах молоде поповнення, яке прибуло в батальйон;  

 веде облік злочинів, подій та дисциплінарних проступків, виробляє і реалізує практичні заходи щодо їх 

профілактики. 

ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА БАТАЛЬЙОНУ (ДИВІЗІОНУ)  

ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ  
 організовує і проводить роботу з особовим складом батальйону, формуючи у нього вірність 

Батьківщині, Військової присяги, високі морально-психологічні якості;  

 вивчає ділові якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, сержанта батальйону (дивізіону), 

громадську думку , настрій особового складу, приймає практичні заходи по налагодженню міжособистісних 

відносин, організовує заходи щодо попередження негативних явищ у підрозділах;  

 забезпечує дотримання принципу соціальної справедливості у відношенні військовослужбовців, вивчає 

потреби і запити військовослужбовців та членів їх сімей, вживає заходів щодо їх задоволення;  

 піклується про задоволення духовних потреб особового складу, організовує його культурне дозвілля;  

 аналізує злочини та події, порушення військової дисципліни та їх тенденції, розробляє заходи щодо їх 

запобігання, доповідає про них командиру батальйону (дивізіону)  і особисто бере участь у їх реалізації, у 

згуртуванні військових колективів, забезпеченні безпеки військової служби.  

КОМАНДИР РОТИ (БАТАРЕЇ) 
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 вивчає соціально-демографічні дані, ділові якості та морально-психологічний стан кожного 

військовослужбовця роти, постійно проводить з ними індивідуально-виховну роботу, особливу увагу приділяє 

“групі посиленої психологічної уваги”; 

 спільно з психологом та начальником медичної служби бригади (полку) реалізує в роті профілактичні 

заходи щодо запобігання самогубств;  

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові батальйону (дивізіону) про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих 

військовослужбовців; 

 підтримує внутрішній порядок і військову дисципліну в роті;  

 організовує підготовку особового складу до добового наряду, призначеного від роти, контролює несення 

ним служби;  

 своєчасно забезпечує особовий склад належними видами постачання. 

ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА РОТИ (БАТАРЕЇ)  

ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ 
 планує і проводить роботу з особовим складом підрозділу;  

 постійно вивчає індивідуальні особливості, ділові якості та морально-психологічний стан 

військовослужбовців роти, проводить з ними індивідуальну роботу, вживає заходів по згуртуванню колективу 

роти, особливу увагу приділяє міжособистісним відносинам, військовослужбовцям “групи посиленої 

психологічної уваги”;  

 проводить конкретні заходи щодо зміцнення військової дисципліни, попередження правопорушень, 

забезпечення умов безпеки військової служби, спільно з психологом та начальником медичної служби бригади 

(полку) проводить заходи з профілактики суїцидів;  

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові роти (батареї) про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих 

військовослужбовців; 

 вивчає потреби і запити військовослужбовців, вживає заходів по вирішенню їх скарг і заяв, підтримує 

зв'язок з рідними та близькими;  

 піклується про задоволення духовних потреб особового складу, організовує його дозвілля, художню 

самодіяльність роти, гуртки за інтересами. 

КОМАНДИР ВЗВОДУ 
 глибоко вивчає своїх підлеглих, їх соціально-демографічні дані, ділові якості та морально-

психологічний стан, стан здоров'я, схильність до вживання спиртних напоїв, наркотиків, суїцидальної 

поведінки;  

 піклується про побут підлеглих, заглиблюється в їхні потреби, запити, вживає заходів до їх задоволення;  

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові роти (батареї) про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих 

військовослужбовців; 

 в ході занять та постійного спілкування з підлеглими цікавиться їх думкою, настроєм, підмічає 

найменші подробиці у змінах настрою і поведінки підлеглих, з'ясовує їх причини;  

 про вжиті заходи та необхідної реакції з боку старших начальників на запити його підлеглих доповідає 

командиру роти і заступнику по роботі з особовим складом. 

ГОЛОВНИЙ СЕРЖАНТ РОТИ (БАТАРЕЇ) 
 забезпечує особовий склад роти всім необхідним для його життєдіяльності;  

 своєчасно реагує на запити військовослужбовців, прагне до їх задоволення;  

 стежить за дотриманням у роті внутрішнього порядку, військової дисципліни, форми одягу;  

 помічає порушення, з'ясовує їх причини, вживає заходів до усунення;  

 організовує ранкові огляди, проводить вечірні повірки, при цьому строго стежить за присутністю на них 

особового складу;  

 вживає заходів до постановки в стрій всіх незаконно відсутніх;  

 піклується про дотримання військовослужбовцями правил особистої гігієни;  

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові роти (батареї) про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих 

військовослужбовців; 

 

 

ГОЛОВНИЙ СЕРЖАНТ ВЗВОДУ 

  стежить за дотриманням військовослужбовцями військової дисципліни; 

  піклується про недопущення у взводі: невиправданих службових та позаслужбових перевантажень; 

несправедливого розподілу нарядів на роботи і на службу; конфліктів між військовослужбовцями різних 

призовів, представниками різних національностей; 

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові взводу про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих військовослужбовців; 

 вникає в потреби і запити підлеглих, доповідає про них командиру взводу;  

 надає молодим воїнам практичну допомогу в адаптації до служби в підрозділі; 

КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ 
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 навчає і виховує солдатів відділення;  

 вивчає їх ділові якості та морально-психологічний стан, потреби і запити;  

 якісно проводить ранкові огляди;  

 стежить за дотриманням військовослужбовцями відділення правил особистої гігієни;  

 домагається додержання військової дисципліни і порядку у відділенні, про найменших відхиленнях 

підлеглих від статутних норм і дивацтва в поведінці доповідає командиру взводу;  

 своєчасно виявляє військовослужбовців з високим ризиком суїцидальних дій, негайно доповідає 

командирові взводу про наявність ознак, підтверджуючих пригнічений стан підлеглих військовослужбовців; 

 не допускає міжособистісних конфліктів серед військовослужбовців, виховує у них дружбу і товариство; 

  надає молодим воїнам практичну допомогу в оволодінні навичками військової служби. 

 

 

 

ПАМ'ЯТКА 

ДЛЯ ОФІЦЕРСЬКОГО ТА СЕРЖАНТСЬКОГО  

(СТАРШИНСЬКОГО) СКЛАДУ  

ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНИХ  ПРОЯВІВ  

СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

1. ВІДХІД У СЕБЕ.  

Замкнутість, відокремлення стають глибокими і тривалими, людина йде в себе, сторониться вчорашніх 

друзів і товаришів. 

2. ПРИМХЛИВІСТЬ, ВЕРЕДЛИВІСТЬ.  

Настрій підлеглого щодня коливається між збудженням і занепадом, це є  причиною для тривоги. 

Існують вагомі свідчення, що подібні емоційні коливання є провісниками смерті. 

3. ДЕПРЕСІЯ.  

Це глибокий емоційний занепад, який у кожної людини проявляється  

по-своєму. Деякі військовослужбовці стають замкнутими, замикаються в собі, але при цьому маскують свої 

почуття настільки добре, що оточуючі довго не помічають змін у їхній поведінці. Єдиний шлях в таких 

випадках – пряма і відкрита розмова з людиною. 

4. АГРЕСИВНІСТЬ.  

Багатьом актам самогубства передують спалахи роздратування, гніву, люті, жорстокості до оточуючих. 

Нерідко подібні явища виявляються закликом суїцидента звернути на нього увагу, допомогти йому. 

5. ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ І НАРКОТИКАМИ.  

Вони сприяють розвитку суїцидальних думок і намірів. 

6. СЕКСУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ.  

Іноді недоречну сексуальну поведінку відображає відчайдушне прагнення людини полегшити таким 

чином гнітючу його депресію. Він шукає сексуального задоволення. Коли воно не досягається тривалий час, 

суїцидальні думки можуть посилитися. 

7. ПОРУШЕННЯ АПЕТИТУ.  

Відсутність його, або навпаки, ненормально підвищений апетит тісно пов'язані з саморуйнивними 

думками і повинні завжди розглядати як небезпечний для життя недуг. 

8. РОЗДАЧА ПОДАРУНКІВ ОТОЧУЮЧИМ. 

Деякі люди, що планують суїцид, попередньо роздають близьким, друзям, колегам свої речі. Фахівці із 

суїциду стверджують, що ця зловісна акція – прямий провісник прийдешнього нещастя. 

9. ПСИХІЧНА ТРАВМА.  

Кожна людина має свій індивідуальний емоційний поріг. До нього може призвести велике емоційне 

потрясіння або ланцюг дрібних травмуючих переживань, які поступово накопичуються. Розставання з рідними, 

з будинком, зі звичним укладом життя, зіткнення зі значними фізичними і моральними навантаженнями, 

властивими службі, не знайома обстановка і атмосфера можуть здатися молодому воїну трагедією його життя. 

Якщо до цього додається розлучення батьків, смерть або нещастя з кимось із близьких, особисті негаразди, у 

нього можуть виникнути думки і настрої, чреваті суїцидом. 

10. ЗМІНИ В ПОВЕДІНЦІ.  

Раптові, несподівані зміни в поведінці військовослужбовця повинні стати предметом уважного 

спостереження. Іншим тривожним симптомом є зниження енергетичного рівня, посилення пасивності, 

байдужості до служби, спілкуванню, життя. 

11. ЗАГРОЗА.  

Будь яке висловлювання прагнення піти з життя повинно сприйматися серйозно. У таких випадках не 

можна допускати черствості, агресивності до суїциденту, які тільки підштовхнуть його до виконання загрози. 

Навпаки, необхідно проявити витримку, спокій запропонувати йому допомогу, консультацію у фахівців. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ОФІЦЕРСЬКОМУ СКЛАДУ 
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 уважно поставтеся до появи у військовослужбовців зазначених ознак, особливо якщо вони проявляються 

неодноразово; 

 не вважайте свою участь марною, а себе – безсилим. Це не так. Кожен офіцер здатний надати дієву 

допомогу суициденту;  

 вступайте в контакт з підлеглим, спокійно і відверто з'ясовуйте його стан, настрій, наміри;  

 утримуйтеся від осуду, агресивності, жорстокості до потенційного суициденту, але одночасно 

утримуйтеся від надмірного співчуття, жалості до нього;  

 офіцери несуть відповідальність за життя і безпеку своїх підлеглих, не тільки фізичну безпеку, але й 

нормальне, здорове психічний стан; 

 якщо у вас є сумніви, просіть допомоги у фахівців.  

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! СУЇЦИД – ТРАВМУЮЧА ПОДІЯ ДЛЯ ВСЬОГО ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ. 

НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ СУЇЦИДУ – ЛЮДСЬКЕ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ. 

ВИХОВАННЯ ТАКОГО РОЗУМІННЯ, СПІВЧУТТЯ, МИЛОСЕРДЯ В ОСОБОВОГО СКЛАДУ – 

НАЙВАЖЛИВІША ПОТРЕБА НАШОГО ЧАСУ. 

 

ЩО ВПЛИВАЄ НА ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

1. Відсутність чіткої системи обліку, реєстрації та аналізу суїцидальних випадків.  

2. Приховування суїцидальних спроб без важких тілесних ушкоджень. А це в свою чергу призводить до 

появи великої групи військовослужбовців з підвищеним ризиком завершеного суїциду.  

3. Слабка взаємодія у профілактичній роботі командирів, офіцерів структур по роботі з особовим 

складом, психологів, медичних працівників, юристів, інших посадових осіб.  

4. Недостатня психолого-педагогічна компетентність офіцерського складу і, як наслідок цього: 

 слабка індивідуальна робота з вивчення підлеглих військовослужбовців; 

 незадовільне виявлення військовослужбовців, які перебувають у стані психологічної кризи; 

 широке поширення “міфів” і помилкових поглядів на самогубство і можливість його попередження. 

 

МІФИ  И  РЕАЛЬНІСТЬ 

 

1. Самогубство скоюється в 

основному психічно хворими людьми. 

Це найпоширеніший міф.  

Проте дослідження показують, що 8085% 

військовослужбовців, що позбавили себе життя, були практично 

здоровими людьми. 

2. Самогубство неможливо 

запобігти. Якщо людина вирішила 

покінчити з собою, то ніхто і ніщо не 

зможе його зупинити. 

Кризовий період має певну тривалість, і “потреба в 

самогубстві” у переважної кількості людей є лише тимчасовою.  

У цьому періоді людина потребує душевної теплоти, 

допомоги та підтримки. 

3. Існує певний тип 

військовослужбовців, “схильних до 

самогубства”. 

Самогубство здійснюють люди різних психологічних типів.  

Все залежить від сили психотравмуючої ситуації і її 

особистісної оцінки як такою, що неможливо витримати, 

перенести. 

4. Не існує ніяких ознак, які б 

вказували на те, що людина 

зважилася на самогубство. 

Самогубства, як правило, передує незвичайну для даної 

людини поведінку.  

Командири (начальники) повинні знати “знаки біди”, тобто дії 

та висловлювання, які стають своєрідним сигналом про 

готовність до суїциду. 

5. Людина, яка говорить про 

самогубство, ніколи його не вчиняє. 

Більшість військовослужбовців, які вчинили самогубство, 

напередодні повідомляли про свої наміри командирам, 

товаришам по службі, в листах близьким, але їх або не розуміли, 

або не надавали значення відповідним висловлювань. 

6. Рішення про самогубство 

приходить раптово, без попередньої 

підготовки. 

Аналіз суїцидальних дій показав, що вони є результатом 

досить тривалої психотравматизації. 

 Суїцидальна криза може тривати кілька тижнів і навіть 

місяців. 

7. Якщо людина скоїла спробу 

самогубства, він ніколи цього не 

повторить знову. 

Якщо людина здійснила невдалу спробу самогубства, то 

ризик повторної спроби дуже високий. Причому найбільша її 

вірогідність – в перші 12 місяці. 

8. Схильність до самогубства 

передається у спадок. 

Це твердження ніким не доведено.  

Якщо в родині були випадки самогубства або спроб 
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самогубства, то ймовірність їх вчинення іншими членами сім'ї 

дійсно зростає. Хоча фатальної залежності тут немає. 

9. Зниженню рівня самогубств 

сприяє активна пропагандистська 

робота в засобах масової інформації, 

розповіді про те, чому і як люди 

скоюють самогубства. 

Дослідження показують, що існує безпосередня залежність 

між повідомленнями про самогубства і зростанням суїцидальної 

активності.  

У військових ЗМІ необхідно обговорювати не сам факт 

суїциду, а якими способами, крім самогубства, можна 

вирішувати складні життєві проблеми і конфлікти. 

10. Самогубства можна запобігти, 

якщо військовослужбовці будуть 

завантажені роботою “від підйому до 

відбою” (щоб не виникали подібні 

думки). 

Це спрощене розуміння проблеми.  

Порушення психогігієнічних вимог до режиму військової 

служби та відпочинку може привести до фізичного виснаження 

організму, підвищуючи вірогідність суїциду. 

11. Прийом алкоголю допомагає 

зняти суїцидальні переживання. 

Вживання алкоголю з метою позбутися від тяжких 

переживань найчастіше викликає протилежний ефект – 

загострює тривогу, підвищує значимість конфлікту, що 

переживається, і тим самим сприяє самогубству. 

 

 

ЯКЩО ВИ ПРОДОВЖУЄ ВІРИТИ В ЦІ МІФИ, ТО ВАШІ МОЖЛИВОСТІ ВРЯТУВАТИ ЛЮДИНУ 

НЕВЕЛИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


