
Лекція № 4. Психопатологічна поведінка як вид девіантної поведінки. 

 

1. Психічні розлади як передумова психопатологічної поведінки. 

2. Форми особистісних розладів. 

3. Форми суїцидальної поведінки. 

4. Мотиви суїцидальної поведінки. 

5. Робота соціального працівника з з суїцидентом. 

 

Література: 4,5,12,23,25,26,28 

 

1. Психічні розлади як передумова психопатологічної поведінки. 

До основних суб'єктів девіантної поведінки можна віднести осіб, які 

страждають певними формами психічної патології і схильних на цій основі до 

аморальної поведінки, спробам членоушкодження та самогубства. 

До соціальної патології можна віднести наркоманію і токсикоманію, побутове 

пияцтво і алкоголізм, проституцію, бродяжництво та інші правопорушення. 

Таким чином, психічні розлади проявляються в двох формах: 

• акцентуйовані характери, тобто крайні варіанти норми, коли окремі риси 

характеру дуже посилені і людина вразлива для певних психологічних впливів. 

Люди з яскраво вираженими «важкими» рисами характеру часто є клієнтами 

соціально-медичних та правоохоронних служб; 

• психопатія - це явне або приховане відхилення від норми психічних якостей 

людини. Ці відхилення проявляються в поведінці, вчинках, вербальному і 

невербальному спілкуванні. Люди з латентною або розвинутою патологією є 

клієнтами психіатричних служб. 

Психічні розлади у формі акцентуацій виникають у молодих людей по ряду 

причин. 

1. Часто психічні розлади обумовлені тим, що до молодої людини середовище 

та суспільство пред'являють непосильні вимоги у вигляді ускладнених навчальних 

програм в старших класах або вищій школі, що веде до появи так званої розумової 

відсталості, тобто свідомого чи несвідомого невдоволення рисами свого 

характеру. 

Якщо на вроджені відхилення в характері накладаються хворобливі 

переживання з негативним емоційним знаком, то формується комплекс 

неповноцінності і як наслідок виникає необхідність в штучних компенсаторах - 

алкоголі, наркотиках, агресивній поведінці. Перехідний вік робить підлітка і 

юнака особливо чутливими до несприятливих впливів зовнішнього середовища. 

Так, якщо молоду людину «посадити на голку», то через 2-3 тижні вона стає 

наркоманом. 

Особливо провокує прояв раніше прихованої акцентуації або патології 

пубертатний період, тобто період статевого дозрівання. Він і сам може бути 

причиною психологічних розладів. Так, раннє сексуальне життя і сексуальна 

нестриманість можуть призвести або до аморальних форм поведінки, або до 

сексуальної немочі у формі імпотенції. 

Оскільки у молодих людей сексуальні потреби часто не задовольняються, то 

це призводить до сексуальної стурбованості і фрустрації. 

2. Позначаються труднощі перехідного віку. Перехід у «доросле життя» 

супроводжується бурхливою перебудовою психіки: 



- перебудовуються такі важливі психічні процеси, як мислення, відчуття, 

сприйняття; змінюється світ емоцій і почуттів, йде інтенсивне формування і 

закріплення наявних і нових рис характеру, повною мірою виявляються риси 

темпераменту, здібності, задатки та ін. 

3. Перебудова «Я-концепції» - процес дуже складний і супроводжується 

рядом так званих особистісних розладів. «Я-концепція» - це стійка і неповторна 

система уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує свої відносини з 

оточенням і з самим собою. У цей час формується образ власного «Я» як 

установка по відношенню до самого себе, складається уявлення про особисті 

якості, здібності, соціальної значущості, зовнішності. 

Одвічне питання молодих людей - «який я?» - супроводжується емоційними 

переживаннями з приводу своєї зовнішності або особистісних якостей, заниженою 

самооцінкою і самознищенням. 

 

2. Форми особистісних розладів. 

• відчуження, яке проявляється в тому, що людина, опинившись в 

конфліктній ситуації, не може самостійно вийти з неї. Постійні стреси починають 

загрожувати її психіці і самому існуванню. Щоб вийти зі стресу, вона повинна 

розірвати зв'язок свого «Я» з травмуючим середовищем. Однак «втеча» від 

конфліктної ситуації створює психологічну дистанцію між людиною і оточенням, 

яка незабаром переростає у відчуження. «Уникаючий» індивід сприймається 

оточенням як людина дивна і чужа. 

Відчуження означає втрату емоційного зв'язку з найближчим оточенням, і 

«уникаючий індивід» відчуває дефіцит позитивних емоцій. 

• деперсоналізація має місце тоді, коли відчужується власне «Я», тобто 

втрачається відчуття власного тіла, втрачає сенс будь-яка діяльність, апатія і 

байдужість стають домінуючими, притупляються емоції. В сучасних умовах 

молоді люди часто скаржаться на кризові стани психіки. Якщо такі переживання 

стають хронічними, то потрібна консультація психіатра; 

Депресія - це стан афекту з негативним емоційним знаком. Під депресією 

розуміють сильну тугу, яка супроводжується почуттям відчаю і кризою духу. В 

молодості такі стани звичайна справа. «Зелена туга» проявляється в тому, що все 

оточення стає нецікавим, людина відчуває пригніченість і нудьгу, різко 

знижується воля. Почуття провини за події минулого перед обличчям життєвих 

труднощів супроводжується різким зниженням самооцінки. У стані депресії час як 

би сповільнюється, настає швидка стомлюваність, працездатність помітно 

знижується. Приходять думки про власну нікчемність, і тоді можливі спроби 

самогубства. 

Характер протікання депресії різноманітний, вона може набувати таких форм: 

• локус контролю - схильність людини приписувати відповідальність за 

найважливіші події або самому собі, або іншим людям. У другому випадку 

людина вважає, що її життя в цілому залежить від зовнішніх сил. Звідси почуття 

безсилля і безнадійності. При важких формах депресії примарне почуття провини, 

стресові ситуації в результаті втрати близьких людей, критика з боку 

авторитетних осіб може призвести до суїцидальних спроб; 

• марення фізичної вади, яке виникає в період статевого дозрівання 

переважно у дівчаток. Ці переживання, як правило, пов'язані із зовнішністю і 

широко варіюються від веснянок до повноти або худорлявості ніг, талії та ін. Іноді 



невдоволення своїм тілом досягає рівня параної, і молоді люди стають 

озлобленими і нещасними. 

За відсутності сторонніх вони довго розглядають себе в дзеркалі, думають за 

допомогою косметичних операцій «виправити ніс» або «вирізати жир з сідниць і 

живота». У цьому випадку потрібна консультація психотерапевта; 

• синдром філософської інтоксикації. Інтерес молодих до проблем буття - 

явище цілком нормальне. Однак у частини молодих людей цей інтерес набуває 

потворних форми: винаходяться загальні закони світобудови, виношуються плани 

перебудови світу. Часто їх захоплюють такі таємничі науки, як парапсихологія, 

окультні науки, а також контакти з НЛО. 

Піднімаючи глобальні проблеми, вони не можуть чітко викласти свої думки. 

Синдром «сверхцінної ідеї» - це ознака уповільненої шизофренії; 

• навчальні неврози або фобії проявляються в затятому небажанні відвідувати 

школу, коледж, інститут. Невроз виражається в конфліктних відносинах з 

викладачами та однокласниками, в небажанні вникати в окремі навчальні 

предмети або всі предмети відразу. Особливо часто страждають неврозами 

школярі. Біда нашої школи в тому, що часом в ній насаджуються порядки казарми, 

а вчителі виконують функції наглядачів. 

3. Форми суїцидальної поведінки. 

У структурі суїцидальної поведінки виокремлюють внутрішню (психічну) і 

зовнішню (дієву) форми. 

Ознаки суїцидальної поведінки розподіляють на чотири типи: 

– мовні; 

–  новедінкові; 

– ситуаційні; 

– синдроматичні. 

Внутрішні форми суїцидальної поведінки. Містять суїцидальні думки, 

уявлення, емоційні переживання, задуми, наміри. 

Суїцидальні думки — міркування суб'єкта про відсутність цінності і смислу 

життя, обґрунтування доцільності власної смерті, обмірковування способів, 

засобів самогубства. 

Суїцидальні задуми пов'язують уявний суїцид із реальним. 

Суїцидальні задуми — мисленнєві операції, в яких формується суїцидальний 

намір, обирається спосіб, визначаються засоби, час скоєння самогубства. 

Суїцидальні наміри утворені з задумів і вольового рішення, що безпосередньо 

спонукає до дії. 

Суїцидальний намір — мотиваційний феномен, який пов'язує внутрішньо-

психічну І зовнішньо-дієву складові вчинку. 

Усі ці феномени виникають, розгортаються у внутрішній сфері особистості, а 

тому важко піддаються виявленню без застосування спеціальних методик. 

Зовнішні форми суїцидальної поведінки. До них належать суїцидальні спроби 

і завершені суїциди. 

Суїцидальна спроба — цілеспрямоване оперування засобами самогубства, яке 

внаслідок певних причин не закінчується смертю. 

Особи, яким не вдався суїцид, здебільшого кажуть, що шкодують про скоєне. 

Але частота самогубств серед них протягом наступних 12 місяців після спроби 

приблизно в 100 разів перевищує середню. 

Понад дві третини осіб, які скоюють суїцид, повідомляють про свій намір. 



Переважно це завуальовані або відверті розмови про самогубство, про своє 

бажання відпочити від «поганого» життя, про свою нікчемність. 

 

4. Мотиви суїцидальної поведінки. 

Класифікація мотивів суїцидальної поведінки В. О. Тихоненка ґрунтується на 

категорії особистісного смислу і складається з 5 мотивів: 

1. Протест, помста. Суб'єкт намагається негативно вилинути на ворожу та 

агресивну до нього об'єктивну складову конфліктної ситуації. Вербально це може 

виражатися у фразах на зразок: "ніхто мене не розуміє", "усі проти мене", 

"справедливості немає", "більш нема сил боротися". 

2. Заклик. Вербальні показники такої поведінки: "я нікому не потрібен", "за 

що ви мене так мучите". Мотивація: "коли ж ви звернете на мене увагу?!", "я 

благаю допомоги". 

3. Суїцидальні «ухилення» виникають при загрозі особистісному або 

біологічному існуванню, якому протидіє висока самоцінність. Людина не може 

витримати таку загрозу та обирає самоусунення: "далі буде ще гірше", "діватися 

нема куди", "мені не витримати цієї ганьби". 

4. «Самопокарання» відбувається при внутрішньому конфлікті двох ролей: "Я 

- суддя" та "Я - підсудний". Причому самогубство може бути як з точки зору 

"судді" (знищення ворога у собі), так і з боку "підсудного" (покутування провини), 

як то "ніколи не пробачу собі". 

5. При самогубстві «відмова» ціль та мотив суїциду наближуються, бо 

мотивом є відмова від існування, а ціллю - позбавлення себе життя, вербальне це 

може висловлюватися як "ніколи не повернути минулого", "все втрачено", "це - 

кінець". 

Мотиви суїцидальної поведінки дітей та підлітків: 

1. Перживання образи, одинокості, відчуженості, неможливості бути 

зрозумілим іншими. 

2. Переживання втрати батьківської любові або неподільне кохання, ревнощі. 

3. Переживання, пов'язані зі смертю, розлученням, залишенням родини 

кимось з батьків. 

4. Почуття провини, сором, зневажене самолюбство, незадоволення собою. 

5. Страх ганьби, глузування, приниження. 

6. Страх покарання, небажання вибачитися. 

7. Любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність. 

8. Почуття помсти, протесту, злість, загроза, вимагання. 

9. Бажання привернути до себе увагу, викликати співчуття, уникнути 

неприємних наслідків, відійти від важкої ситуації. 

10. Співчуття або наслідування друзям, героям книжок або фільмів ("ефект 

Вернера"). 

 

5. Робота соціального працівника із суїцидентом. 

Відомі три основних способи допомоги людині, що міркує про суїцид:  

        1) своєчасне діагностування і відповідне лікування;  

2) активна емоційна підтримка людини, що знаходиться в стані депресії;  

3) заохочення її позитивної спрямованості з метою полегшення негативної 

ситуації.  

Центральною частиною соціальної роботи з суїцидентом є індивідуальна 



профілактична бесіда з ним. Специфіка такої бесіди проявляється в наступному: 

запрошення людини для бесіди необхідно зробити обов'язково особисто 

(краще опосередкованим чином), а не через третіх осіб; 

при виборі місця бесіди головне - відсутність сторонніх осіб (ніхто не 

повинен переривати розмову, скільки б вона не тривала б); 

бажано спланувати бесіду не в робочий час, коли кожен зайнятий своїми 

справами; 

необхідно всім своїм виглядом демонструвати, що важливіше цієї бесіди для 

вас зараз нічого і нікого немає. 

Профілактична бесіда, як правило, повинна включати в себе чотири етапи: 

Початковий етап - встановлення емоційного контакту зі співрозмовником, 

взаємин "співчутливий партнер". 

Другий етап - головне: встановити послідовність подій, які призвели до 

кризи; зняти відчуття безвихідності ситуації, застосовуючи такі прийоми, як 

"подолання винятковості ситуації", "підтримка успіхами" тощо. 

Третій етап - спільне планування діяльності з подолання кризової ситуації, 

використовуючи такі прийоми, як "планування", "утримання паузи". 

Завершальний етап. Його головне завдання - остаточне формування плану 

діяльності, активна психологічна підтримка суїцидента. Тут використовуються 

такі психологічні прийоми, як "логічна аргументація", "раціональне навіювання 

впевненості". 

 



Лекція № 5. Проституція як форма прояву девіантної поведінки. 

 

1. Поняття та причини підліткової проституції. 

2. Особливості підліткової проституції. 

3. Умови локалізації підліткової проституції. 

 

Література: 2,3,4,6,15, 20,22 

 

1. Поняття та причини підліткової проституції. 

Розглянемо ще одну форму девіантної поведінки – дитяча проституція.  

Дитяча проституція – форма девіантної поведінки, яка проявляється в 

безладних статевих стосунках, що здійснюються за плату. 

Проституція – різновид девіантної поведінки, що виявляється у 

позашлюбних, випадкових, нерозбірливих сексуальних стосунках не 

заснованих на особистій симпатії чи потягу за плату. 

Про дитячу проституцію говорять тоді, коли її ознаки вперше виникають 

у дитини до 18 років. Поведінка дітей, які займаються проституцією, 

принципово відрізняється від поведінки дорослих проституток. 

Причини підліткової проституції: 

1. Генетичні: 

> вплив спадкових факторів; 

> порушення гормонального обміну в організмі; 

> морфоконституційні особливості людини (переважання лицьових роз-

мірів голови над структурою тіла). 

2. Психолого-педагогічні: 

> бажання виглядати дорослою; 

> несформована система моральних цінностей; 

> форма самоствердження; 

> низька статева культура особистості; 

> орієнтація на задоволення вітальних потреб; 

> деморалізація в сфері статевої поведінки; 

> конфлікти в сім'ї; 

> посттравматичний синдром сексуального насильства; 

> бажання стати матеріально незалежною.  

3. Соціальні: 

> лібералізація статевої моралі в суспільстві; 

> послаблення соціально-правового контролю з боку держави; 

> падіння престижу інституту сім'ї та материнства; 

> негативний вплив засобів масової інформації; 

> безконтрольність та байдужість адміністрації шкіл та батьків до поза-

навчальних занять дітей; 

> низький матеріальний рівень окремих сімей. 

 

Серед причини дитячої проституції можна виділити: 

1. Анатомо-фізіологічні особливості, неблагополучна спадковість. 



2. Акцентуації характеру. 

3. Бажання стати матеріально незалежним. 

4. Сексуальна активність. 

5. Неблагополуччя в сім'ї. 

6. Прорахунки в статевому вихованні. 

7. Необізнаність про венеричні захворювання, контрацепцію.  

Рання статева розпущеність призводить до зневаги моральних норм 

суспільства. Проституція тісно пов'язана з кримінальним світом, що 

призводить до правопорушень з боку проституток. Вчені наголошують, що 

діти, які стали жертвами сексуального злочину, в більшості випадків самі 

стають насильниками. Деякі підлітки своєю поведінкою самі провокують 

кримінальну ситуацію. 

 

2. Особливості підліткової проституції. 

Підліткова проституція як вид девіантної поведінки відрізняється від 

дорослої проституції низкою ознак: 

1. Неусвідомленість власних вчинків. У переважній більшості у 

сексуальній поведінці підлітків домінують не матеріальні, а психологічні 

мотиви (мотивом може бути самоствердження, цікавість, бажання бути 

дорослим та навіть, голодування). 

2. Одержання плати за секс-послуги не лише в грошовому еквіваленті 

(їжа, одяг, косметика, наркотики, випивка тощо). 

3. Відсутність постійного місця для надання секс-послуг (найчастіше -це 

машини, під'їзди, горища та місця на запрошення клієнта). 

4. Сексуальні контакти неповнолітніх в стані алкогольного чи нарко-

тичного сп'яніння. 

5. Шантаж та залякування підлітків розголошенням таємниці їх статевої 

поведінки. 

6. Правовий нігілізм підлітків (як правило, до кола друзів входять: 

сутенери та інші кримінальні елементи, але яких підлітки не вважають 

злочинцями і не відносять себе до злочинного світу). 

7. Підвищений рівень тривожності у неповнолітніх дівчат-повій.  

 

 

3. Умови локалізації підліткової проституції. 

 

Локалізація підліткової проституції можлива за наступних соціально-

педагогічних умов: 

> підвищення життєвого рівня населення; 

> зміцнення та стабілізація інституту сім'ї; 

> контроль над порнографічною літературою та відеопродукцією; 

> введення кримінальної відповідальності за сутенерство; 

> реалізація програм статевого виховання підлітків; 

> виховання у них моральних норм стосовно статеворольової поведінки; 

> використання в просвітницькій роботі з підлітками народознавчих 



матеріалів про традиції міжстатевої взаємодії українців; 

> розвінчання явища проституції як безпечного красивого способу 

життя. 

 

Суспільство завжди шукало засоби протистояння проституції. В історії 

існували три основні форми політики ставлення до проституції: 

прогібіціонізм (заборона), регламентація (реєстрація і медичне обстеження), 

аболіціонізм (профілактична, роз'яснювально-виховна робота при відсутності 

заборон і реєстрації). Заборони в боротьбі з проституцією виявилися 

безсилими, репресії, в принципі, малоефективними. Як показав історичний 

досвід, ні правова, ні медична регламентація, спрямована проти 

представниць цієї древньої професії, не дозволяє повністю вирішити 

проблему. Практика свідчить: комплекс соціально-орієнтованих заходів, 

спрямованих на духовне збагачення життя різних верств суспільства, здатний 

радикально змінити ситуацію. 
 


