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ПОДІЇ ЖИТТЯ І ПАРАСУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА 
 
 
Розглядаються роль і місце чинників, що провокують стресові переживання в 

особистісній структурі парасуїцидентів, порівняно з особами, які не мали 
суїцидальних спроб в анамнезі. Визначено, що серед негативних подій життя, 
якими відрізняються парасуїциденти, можна виділити три чинники: відчуття 
самотності, проблеми в навчально-професійній діяльності і насильство над 
особистістю. 
Ключові слова: парасуїцидальна особистість, стресогенні чинники, 

травматичні події життя, інтегральний показник подій життя, цільова 
спрямованість, саморозвиток особистості. 

 
Рассматриваются роль и место факторов, которые провоцируют 

стрессовые переживания в личностной структуре парасуицидентов, в 
сравнении с индивидами, которые не имели суицидальных попыток в анамнезе. 
Определено, что среди негативных жизненных событий, которыми отличаются 
парасуициденты, можно выделить три фактора: чувство одиночества, 
проблемы в учебно-профессиональной деятельности и насилие над личностью.  
Ключевые слова: парасуицидальная личность, стрессогенные факторы, 

травматические жизненные события, интегральный показатель жизненных 
событий, целевая направленность, саморазвитие личности. 

 
A role and place of factors, which provoke a stress experiencing in the personality 

structure of para suicide by comparison to individuals which did not have suicidal 
attempts in amnesia, is examined. It is certain that among negative vital events which 
para suicides differ, it is possible to select three factors: sense of loneliness, problems in 
educational and to professional activity and violence above personality. 

 
Key words: para suicide personality, stress factors, traumatic vital events, integral 

index of vital events, special purpose orientation, self-development of personality. 
 

 
Постановка проблеми. Говорячи про «події 

життя», ми, перш за все, маємо на увазі 
несприятливі події в житті індивіда, що є 
негативними в його розумінні, в його відношенні 
до них. Іншими словами, це чинники соціального 
життя, що провокують стресові переживання. 
Стрес може стати хронічним, здійснюючи нега-
тивний вплив на емоційну, інтелектуальну, 
мотиваційну сфери особистості.  

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідниками 
було встановлено залежність між тими або іншими 
негативними подіями в житті особистості і 
суїцидальною поведінкою. Так, наприклад, зверталася 
увага на зв’язок між пережитим у минулому 
насильством (сексуальним або фізичним) і рівнем 
ризику здійснення самогубства [6; 7; 8; 9], а також 
на події, які можна розглядати в якості потенційно 
суїцидогенних чинників, такі, як проблеми на 
роботі, в сім’ ї, соматичні проблеми та ін. [3; 4].  

Виклад основного матеріалу. Для оцінки ролі 
тих або інших чинників, які можуть бути 
стресогенними, і ступенів цих стресорів ми 
використовували опитувальник «Події життя» 
(Life Events Style). Він включає 28 позицій, що 

охоплюють травматичні події в навколишньому 
середовищі (досвід, пов’язаний із бойовими діями; 
нещасний випадок, що загрожує життю, пожежа, 
повінь, інші природні катаклізми, що здійснили 
вплив на індивіда); травматичні події, що 
зачіпають статеву або фізичну ідентичність 
(згвалтування, сексуальні домагання, серйозні 
фізичні напади і насильство, тортури, погроза 
зброєю, полон); економічні і соціальні проблеми 
(труднощі з житлом, роботою, серйозні фінансові 
проблеми); питання психологічного і соматичного 
здоров’я (остракізм, емоційні або психологічні 
тортури, самотність, тривале фізичне або психічне 
захворювання, проблеми в репродуктивній сфері, 
незадоволеність своїм фізичним «Я», спроби суїциду 
в анамнезі респондента або його оточенні); 
стосунки з іншими (конфлікти, втрати, розриви 
відносин, стосунки з дітьми). Кожна із позицій 
складається з чотирьох підпунктів. Фіксувалися: 
а) наявність тієї або іншої події, оцінювана за 
дихотомічною шкалою «так – ні», б) віковий 
період, у який подія або події мали місце: юність 
(до 18 років), дорослий вік (старше 18 років), або 
і в той, і в інший період; в) частота і тривалість 
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події; г) чи скоїлася подія безпосередньо перед 
суїцидальною спробою, якщо така мала місце.  

Для можливості адекватного порівняння ваги 
кожної позиції, у тому числі і між групами 
обстежених, було розроблено систему коефіцієнтів, 
що припускають їх обчислення за окремими 
подіями, та інтегрального коефіцієнта (SUMLE) з 
його логарифмом (LNSUMLE) ступеня травматизму 
життєвого стилю. 

Крім того, ми з’ясовували можливу обумов-
леність відношення до життєвих подій особовими 
детермінантами респондентів за допомогою 

опитувальника NEO PI-R опитувальників безна-
дійності депресії (BDI) А. Бека та індексу 
психологічного благополуччя WHO. Мотиваційну 
сферу учасників дослідження було визначено за 
допомогою методики «Цільова спрямованість 
особистості». Висунуті респондентами цілі щодо 
віддаленості можуть бути близькими, такими, що 
вирішують адаптивні питання, середніми –
стосуються проблем навчальної та професійної 
сфер, і далекими – високі, альтруїстські цілі [2].  

Дослідження стресогенності життєвих подій 
дало наступні результати (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Події життя – експериментальна і контрольна групи 

Экспериментальна група Контрольна група № 
з/п Показники 

М Std M Std 

t-критерій 
Стьюдента 
а (p < 0,01) 

1 SUMLE 23,13 12,98 24,09 14,67 0,48 (p < 0,635) 
2 LNSUMLE 2,98 0,66 2,98 1,39 0,003 (p < 0,998) 
3 AVERAGE 2,77 0,77 2,99 1,39 1,35 (p < 0,181) 
4 Досвід війни і бойових дій 0,09 0,89 0,14 1,12 0,31 (p < 0,756) 
5 Нещасний випадок, що загрожує 

життю  
1,20 2,09 1,19 2,32 0,06 (p < 0,955) 

6 Пожежа, повінь або природний 
катаклізм  

0,23 0,77 0,49 1,32 1,62 (p < 0,107) 

7 Свідок вбивства або важкого 
поранення 

0,63 1,25 0,87 1,81 1,06 (p < 0,290) 

8 Чи переживали Ви зґвалтування ? 0,91 2,29 0,12 0,74 3,14 (p < 0,002) 
9 Чи були Ви жертвою сексуальних 

домагань? 
0,65 1,59 0,71 2,18 0,24 (p < 0,808) 

10 Серйозний фізичний напад або 
насильство 

0,64 1,58 0,69 2,27 0,20 (p < 0,840) 

11 Чи погрожували Вам зброєю, тримали в 
полоні або викрадали?  

0,12 0,59 0,3 0,94 1,6  
(p < 0,111) 

12 Чи піддавалися Ви тортурам або 
ставали жертвою терористів? 

0 0 0,02 0,25 1,0 
 (p < 0,320) 

13 Серйозні економічні проблеми 1,35 2,21 1,46 2,42 0,34 (p < 0,737) 
14 Серйозні труднощі з житлом 0,45 1,02 0,49 1,39 0,23 (p < 0,822) 
15 Серйозні труднощі з роботою, 

навчанням, іншими покладеними 
обов’язками 

1,07 1,82 0,55 0,9 2,46 (p < 0,015) 

16 Судимість за карні злочини  0,17 0,74 0 0 2,15 (p < 0,034) 
17 Чи були Ви жертвою залякування, 

жорстокості або переслідування? 
1,43 2,30 1,29 2,42 0,38 (p < 0,701) 

18 Переживання самотності 3,51 2,92 2,11 2,36 3,64  
(p < 0) 

19 Фізичні захворювання або втрата 
працездатності 

0,11 0,45 0,99 1,8 4,66  
(p < 0) 

20 Тривале психічне захворювання 
(місяць і більше) 

0,38 1,57 0,06 0,43 1,87 (p < 0,064) 

21 Незадоволеність своєю зовнішністю 
або фігурою 

0,59 1,17 1,0 1,53 2,09 (p < 0,038) 

22 Тривала сварка/конфлікт із кимось 3,47 3,24 3,54 3,1 0,14 (p < 0,890) 
23 Суїцидальні спроби серед близького 

оточення  
0,57 0,95 0,39 1,1 1,21 (p < 0,242) 

24 Втрата близької людини внаслідок 
смерті 

2,46 2,45 1,57 2,71 2,37 (p < 0,019) 

25 Втрата близької людини внаслідок 
розриву, розлуки та ін.  

1,51 2,18 3,14 3,62 3,78  
(p < 0) 

26 Тюремний вирок 0,17 0,69 0,07 0,69 1,02 (p < 0,302) 
27 Серйозні фінансові проблеми 0,21 0,56 0,29 0,75 0,83 (p < 0,406) 
28 Проблеми репродуктивної сфери 0,17 0,73 0,18 0,62 0,11 (p < 0,911) 
29 Наявність у дітей девіацій 0 0 0,06 0,46 1,35 (p < 0,135) 
30 Наявність проблем, пов’язаних із 

статевою сферою (імпотенція, 
фригідність) 

0,08 0,43 0,17 0,8 1,03 (p < 0,304) 

31 Наявність проблем соціального, 
фізичного, поведінкового плану у 
близької людини  

0,67 1,26 1,82 2,69 3,78  
(p < 0) 
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За більшістю позицій відмінності між експе-
риментальною і контрольною групами неістотні. 
Статистично значущими є деякі шкали, що 
стосуються як зовнішнього, так і внутрішнього 
плану життєдіяльності індивіда. Наприклад, у 
контрольній групі більше випадків, пов’язаних із 
соматичним станом, у групі виділяються події 
зовнішнього плану, пов’язані з травматичним 
досвідом (зґвалтування), проблемами соціальної 
визначеності: навчанням, роботою, виконанням 
покладених обов’язків. Питання тут торкається не 
тільки, наприклад, безробіття, але і безпосереднього 
функціонування в тих або інших соціальних 
інститутах.  

Так серед парасуїцидентів більше тих, хто 
вчинив спробу самогубства внаслідок не вирішуваних, 
на їх думку, проблем у вузі або школі. Порівняння 
пацієнтів, що наголосили в інтерв’ю на цих 
проблемах, з тими пацієнтами, які їх не мають, 
показав різницю між ними в інтегральному 
показнику «Подій життя» (у згаданої групи 
парасуїцидентів він вищий). Це торкається чинника 
Свідомості, його субшкал, і в підшкалі «Наполег-
ливість» (е3) у пацієнтів з даними проблемами ці 
показники вище: вони менш ініціативні, нерішучі, 
їх діяльність менш організована.  

Парасуїцидентам більш властиве переживання 
відчуття самотності. В цілому відчуття самотності 
стоїть у них на першому місці з подій за ступенем 
тяжкості разом із втратою близьких з приводу 
смерті – по 19,1 %, втратою значущих людей з 
інших причин – 12,8 % і зґвалтуванням – 10,6 %. 
Це підтверджується дослідженнями про часту 
скаргу суїцидентів на самотність (1). У 
представників контрольної групи на першому 
місці стоїть втрата близьких унаслідок смерті – 
19,1 % і втрата значущої людини з інших причин – 
9,1 %.  

Відчуття самотності, що переживається пара-
суїцидентом безпосередньо перед самогубством, 
негативно корелює з цілями середньої віддаленості: 
r = 0,315, мабуть, у цей момент соціальні аспекти 
мало цікавлять індивіда. Якщо ж подібні цілі 
ставилися, то у тих парасуїцидентів, які не 
переживали самотність (t = 2,21, при p < 0,032), з 
іншими показниками цільової спрямованості 
статистично значущих зв’язків немає. Пара-
суїциденти, які за їх висловами, мали незначний 
досвід самотності, більш схильні до обдумування 
вчинків (с6) і схиляються до почуття обов’язку 
(с3), тоді як у парасуїцидентів із відчуттям 
самотності більш високий інтегральний показник 
негативних життєвих подій (t = 2,85 при p < 0,014).  

Представники контрольної групи, що наголо-
шували на відчутті самотності, також показали 
більш високий показник негативних життєвих 
подій порівняно з респондентами контрольної групи, 
котрі не переживають це почуття (t = – 3,64 при 
p < 0) і більш високий показник депресії за BDI 
(t = – 2,45 при p < 0,016), тоді як у останніх 
простежується більш високий індекс WHO (t = 2,02 
при p < 0,049), поступливість, А, (t = 2,36 при 

p < 0,021) і довір’ я, а2, (t = 2,08 при p < 0,041), 
а також показник самореалізації (t = 2,32 при 
p < 0,023); у т. ч. переживання самотності дійсно 
чинить вплив на поведінку індивіда, як це 
видно з емпіричних даних.  

Особи, що піддалися зґвалтуванню, належать 
до групи «суїцидального ризику», про що було 
вказано низкою дослідників, зокрема М. В. Зотовим, 
С. В. Ільїною, О. А. Кравцовою та ін. (3; 5; 6; 7; 8). 
У нашому дослідженні також наголошено на 
негативній ролі подібного травматичного досвіду в 
анамнезі суїцидентів. Парасуїциденти цієї групи 
відрізняються від інших парасуїцидентів більш 
високим значенням інтегрального показника подій 
життя: t = – 3,25 (при p < 0,004), депресії за 
А. Беком (BDI) : t = – 2,39 (при p < 0,029), 
схильністю до агресивних дій (PFAV) : t = – 2,36 
(при p < 0,032). Їх відрізняє схильність до пошуку 
збудливих ситуацій і хвилюючих переживань (е5): 
t = – 2,84 (при p < 0,008).  

У контрольної групи, порівняно з експеримен-
тальною, відзначено «незадоволеність своєю 
зовнішністю або фігурою», тобто образ фізичного 
«Я», можливо тому, що більшість респондентів – 
жінки. Їм властиві реакція гніву (R): t = – 3,11 (при 
p < 0,002), схильність до переживання самотності: 
t = – 2,11 при (p < 0,038) і конфліктів: t = – 3,03 
(при p < 0,003), вони менш надійні в питаннях 
боргу і моралі: t = 2,1 (при p < 0,039); крім того, у 
них частіше виникають суїцидальні думки: t = 2,67 
(при p < 0,011).  

Респонденти контрольної групи частіше, ніж 
парасуїциденти, наголошували на досвіді розриву 
з близькими їм людьми, причому порівняно з 
іншими представниками контрольної групи ці 
респонденти мають більш низькі показники за 
фактором Свідомості (С) і субфакторами компе-
тентності (с1), порядку (с2), обов’язковості (с3) і 
самодисципліни (с5) та підвищений рівень за 
шкалою безнадійності, в той час як їх антагоністам у 
групі більш властиві сором’ язливість (n4) і 
вразливість (n6), що мають, можливо, стримуючий 
характер.  

Нарешті, відмінність між «здоровими» і 
парасуїцидентами полягає в такому аспекті, як 
«Наявність проблем соціального, фізичного і 
поведінкового плану у близької людини». Це, 
звичайно, проблеми алкогольної і наркотичної 
залежностей близьких людей, захворювання, 
інвалідність. Учасники дослідження з контрольної 
групи, які зафіксували у себе подібні проблеми, до 
того ж більше стикалися з питаннями матеріального 
плану: серйозними економічними проблемами: 
t = – 3,59 (при p < 0,001) і проблемами з житлом: 
t = – 2,58 (при p < 0,013), переживаннями самотності: 
t = – 3,26 (при p < 0,002), незадоволеністю 
тілесним «Я»: t = – 2,08 (при p < 0,042) і 
конфліктами: t = – 2,24 (при p < 0,027). 

У тих, хто наголосив на наявності цих проблем 
у близької їм людини, більш низький у контрольній 
групі індекс WHO (t = 2,15 при p < 0,034). 
У цільовій структурі цієї підгрупи акцентовані 
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процес самовизначення: t = – 2,39 (при p < 0,020), 
оскільки доводиться вирішувати питання профе-
сійного й академічного планів, і постановка 
дальніх цілей: t = – 2,12 (при p < 0,037). Це, 
можливо, викликає конфлікт: у контрольній групі 
далекі цілі пов’язані з процесом самоактуалізації; 
друга ж підгрупа контрольної групи акцентує 
увагу на середніх цілях: t = 2,8 при p < 0,006. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, 
що серед негативних подій життя, якими 
відрізняються парасуїциденти, можна виділити 

три чинники. Ними є відчуття самотності, 
проблеми в навчально-професійній діяльності і 
насильство над особистістю. Відчуття самотності 
впливає на постановку середніх цілей, що є вищим 
досягненням у парасуїцидентів, які пов’язані з 
функціонуванням у соціумі та самовдоскона-
ленням. Другий чинник пов’язаний із відсутністю 
наполегливості і низкою компонентів фактора 
Добросовісності. Переживання насильства викликає 
відчуття депресії і агресії, а також знижене 
відчуття задоволеності життям. 
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