
І Н Ф О Р М А Ц І Я  Д Л Я  С І М Е Й

ЯК ВІЙНА (КОНФЛІКТ/ 
СТРЕС/ТРАВМА) МОЖЕ 
ВПЛИНУТИ НА ДІТЕЙ?

*Д�ти можуть по-р�зному переживати травматичн� под�ї та мати 

дещо р�зн� реакц�ї залежно в�д їх в�ку та р�вня розвитку.

ран�ше пережили втрату чи травму
мають с�м'ю або друз�в у ураженому рег�он�
належать до етн�чної чи культурної групи, яка постраждала внасл�док 

травматичної под�ї
походять �з с�мей в�йськовихs  

Д�ти можуть д�знаватися про травматичн� под�ї в �нших країнах з Інтернету 

та телебачення, розмов дорослих, новин у школ� та в�д своїх однол�тк�в. 

Реакц�ї д�тей на новини та образи про в�йну можуть бути под�бними до тих, 

як� в�дчувають д�ти, як� безпосередньо зазнали травм. 

Д�ти можуть бути уражен� б�льше, якщо вони:

Реакц�ї батьк�в та їх способи подолання травми впливають на те, як д�ти 

справляються з травматичним досв�дом.

Як м�жнародний конфл�кт може вплинути на д�тей, 

як� не знаходяться на м�сц� под�й безпосередньо?
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Он�м�ння та/або шок у зв'язку з тим, що сталося або
в�дбувається
Тривога, страх перед речами, як� не здавали страшними
ран�ше, страх бути на самот� та розлуки з близькими,

можливост� чогось поганого, або засинання
Розчарування та сум з приводу втрат
Безпорадн�сть та безсилля 

Безнад�йн�сть щодо майбутнього
Сором, провина щодо реакц�й повед�нки до, п�д час, п�сля
травми
Гн�в та роздратован�сть
Самотн�сть 

Емоц�йн� 
реакц�ї

Втрата ран�ше набутих навичок розвитку (нетримання 

сеч�, дитяча мова, залежн�сть в�д батьк�в)

Труднощ� з засинанням та сном на самот�, кошмари, 

прокидання зляканим 

Переказування травматичних под�й у розмовах або �гри, 

як� повторюють сюжет травми у прост�й форм�
Агресивна повед�нка та сварлив�сть
Ризикована повед�нка, вживання алкоголю та наркотик�в, 

�мпульсивн� статев� взаємини 

Уникання емоц�й, людей чи ситуац�й
Спалахи плачу
Полохлив�сть

Повед�нков� 
реакц�ї

Нав'язлив� думки про недавню травму та стрес, або про
майбутнє
Погана концентрац�я та проблеми за пам'яттю 

Труднощ� з вир�шенням проблем 

Труднощ� з п�дбором сл�в 

Труднощ� з визначенням емоц�й
Бачення св�ту як небезпечного м�сця

Реакц�ї 
розуму
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ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ БАТЬКИ?

Нижче наведено способи п�дтримати своїх д�тей, якщо вони мають 

безпосередн�й досв�д з травматичною под�єю, або якщо вони чують 

про в�йну або бачать зображення в�йни через ЗМІ.

Як батьки чи оп�куни, ви несете велику в�дпов�дальн�сть � можете 

в�дчувати великий стрес. Важливо регулювати власн� емоц�ї та реакц�ї 
на травму, щоб пот�м п�клуватися про своїх д�тей, допомагати їм 

впоратися. 

Знайд�ть додатков� ресурси що п�дтримати себе або проконсультуйтеся 

з зареєстрованим психологом чи �ншим л�цензованим спец�ал�стом 

сфери псих�чного здоров’я.

Запитайте своїх д�тей, що вони знають про под�ї � як вони 

себе в�дчувають щодо них.

Розв’яж�ть непорозум�ння.

Надайте контекст, щоб допомогти д�тям зрозум�ти, як далеко 

в�йськов� д�ї в�д вас, що в�йна може зм�нити, а що залишиться 

незм�нним.

Нагадайте своїм д�тям, що ви для них присутн� ємоц�йно � 
готов� допомогти. Не заставляйте їх розмовляти, але скаж�ть, 

що вони можуть поговорити з вами коли їм потр�бно.

З д�тьми молодшого в�ку, п�дтримуйте малювання та гру як 

способи вираження емоц�й та розум�ння под�й. Знайд�ть 

додатков� ресурси або проконсультуйтеся з зареєстрованим 

психологом або �ншим л�цензованим спец�ал�стом сфери 

псих�чного здоров’я.

Розмови про травму дозволять вам � вашим д�тям осмислити 

цей досв�д. Цей процес може сприяти зц�ленню та допоможе 

запоб�гти негативних насл�дк�в.

Уникання заважає вам осмислити травму та п�двищує 

тривожн�сть та �нш� негативн� насл�дки.

П�дтримайте своїх д�тей у осмисленн� їхнього досв�ду � реакц�й 

наступним чином:

1. Розмовляйте 

про св�й досв�д 

под�й

Висловлюйте розум�ння емоц�й ваших д�тей, нав�ть якщо ви 

не погоджуєтеся з ними, або якщо вам не подобаються їх 

реакц�я. 

Намагайтеся не применшувати, не в�дкидати, не виправляти 

емоц�ї д�тей. Це може призвести до того, що вони будуть 

почувати себе самотн�ми у своїх стражданнях та можуть 

почати придушувати або посилювати свої емоц�ї. 
Ви можете сказати наступне: 

«Це нормально, що ти так себе почуваєш».

«Має сенс, що ти так реагуєш».

«Я також себе так почуваю �нод�».

Смуток: запропонуйте д�тям ф�зичний та емоц�йний 

комфорт. Ви можете проводити з ними б�льше часу, 

встановлювати з ними зоровий контакт, тримати їх за руки, 

потерти спинку та об�ймати.

Гн�в: допомож�ть д�тям висловити св�й гн�в та регулювати 

його зробивши к�лька пов�льних видих�в � спробувавши �нш� 
навички емоц�йної регуляц�ї (див. нижче).

Страх/тривога: надайте захист або п�дтримку, якщо ситуац�я 

небезпечна. Допомож�ть своїм д�тям бути у ситуац�ї та 

освоїти її за вашої п�дтримки, якщо це безпечно).

Використовуйте наступн� кроки (EFFT та DBT) для емоц�йного 

коучингу:

1. Зверн�ть увагу на емоц�ю: Визнайте, що ваша дитина 

в�дчуває емоц�ю. 

2. Назв�ть емоц�ю: Допомож�ть своїй дитин� назвати свої 
первинн� емоц�ї (смуток, б�ль, страх, тривога). 

3. Нормал�зуйте емоц�ю: 

4. Задовольн�ть потребу: Задовольняйте емоц�йн� потреби 

д�тей. 

2. В�дгукн�ться 

та допомож�ть 

з почуттями
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ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ БАТЬКИ?

Зроб�ть вдих � видих, проводячи вказ�вним пальцем одн�єї 
руки по пальцям �ншої. Вверх по пальцю – вдох, вниз – видох.

Попрос�ть д�тей знайти 5 речей, як� вони можуть побачити, 4 

реч�, як вони можуть почути, 3 реч�, як вони можуть в�дчути, 

2 реч�, як вони можуть понюхати, 1 р�ч, смак якої вони можуть 

в�дчути

Попрос�ть свою дитину уявити, що маленьке св�тло може 

рухатися по її/його т�лу в�д пальц�в н�г до мак�вки голови. Для 

д�тей старшого в�ку поясн�ть, що св�тло – це їхня увага. 

Попрос�ть дитину пом�тити та описати в�дчуття в її кожн�й 

частин� т�ла, коли св�тло п�д�ймається вгору. 

Перед сном ви можете використовувати це як спос�б сказати 

«на добран�ч» кожн�й частин� т�ла, дозволяючи їй 

розслабитися.

Дихання 5’ма пальцями

Спробуйте гру «Я шукаю», щоб допомогти вашим д�тям 

зосередитися на тепер�шньому момент� та заспокоїтися. 

Сканування т�ла

Допомож�ть дитин� зайнятися приємними та 

заспок�йливими заходами (випити чашку чаю, прийняти 

теплий душ чи ванну, послухати красиву музику, пов�льно з’їсти 

шматочок чогось солодкого, п�ти на прогулянку на природ�).

3. Спробуйте 

навички 

емоц�йної 
регуляц�ї та 

розслаблення

Максимально дотримуйтесь щоденних � тижневих розпорядк�в � 
с�мейних традиц�й. Рутина створює передбачуван�сть � в�дчуття 

безпеки для д�тей � дорослих. 

Забезпечте своїм д�тям заняття, щоб вони могли продовжувати 

вчитися � рости, а також в�дпочивати в�д стресу ситуац�ї. 

Розкаж�ть своїм д�тям, що ви збираєтеся робити вс�єю с�м'єю, 

щоб вони знали, чого оч�кувати.

4. П�дтримуйте 

структуру в 

житт� вашої 
дитини 

Намагайтеся, щоб маленьк� д�ти не мали доступу до висв�тлення 

под�й онлайн або по телев�зору. 

П�дтримуйте д�тей старшого в�ку та п�дл�тк�в, обмежуючи час 

перегляду та читання про под�ї. Допомож�ть їм не робити цього 

перед сном. 

П�дтримуйте своїх д�тей розмовами про те, що вони бачили та 

читали.

5. Обмежте 

доступ до 

висв�тлення 

под�й в ЗМІ

Нагадайте своїм д�тям, що ви робите все можливе, щоб 

впоратися з ситуац�єю.

Поясн�ть, що багато людей працюють разом, щоб створити мир � 
допомогти тим, хто постраждав в�д час в�йни.

6. Зверн�ть 

увагу дитини 

на ресурси та 

допомогу

Прийм�ть присутн�сть емоц�й або ситуац�й, як� ви не можете 

контролювати. Ви та ваш� д�ти можете сказати: “Це те, що є” або 

“Зараз є так”. 

Намагайтеся не заперечувати свою ситуац�ю, не бажати, щоб 

вона була �ншою. Прийняття допоможе вам витрачати свою 

енерг�ю та ресурси на вир�шення проблем, а не на боротьбу з� 
своєю реальн�стю.

Постарайтеся подумати, що ви та ваша дитина можете зробити 

в ц�й ситуац�ї, щоб подбати про себе та запропонувати 

п�дтримку �ншим. 

7. 

Постарайтеся 

прийняти те,

що ви не 

можете 

зм�нити
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Перша Психолог�чна Допомога 

 

Дитячий Травматичний Стрес 

 

Що таке дитяча травма?

 

Пос�бник з Дитячої Травми
 

Травми та горе у д�тей 

 

Допомагаємо д�тям впоратися з� страшними новинами 

 

Допомога д�тям впоратися п�сля травматичної под�ї

Психолог�я Сьогодн� 
 

Терапевтична Сова 

 

Пров�нц�йн� та Територ�альн� Психолог�чн� Асоц�ац�ї 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  Д Л Я  С І М Е Й

ДЕ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ 
ІНФОРМАЦІЮ ТА 

ПРОФЕСІЙНУ ДОПОМОГУ?

Пошук психолог�в та �нших прац�вник�в сфери 

псих�чного здоров'я

Ресурси Англ�йською

Як розмовляти з д�тьми про в�йну
 

Поради для батьк�в: як допомогти д�тям дошк�льного в�ку п�сля 

травматичної под�ї 
 

Поради для батьк�в: як допомогти п�дл�ткам п�сля травматичної под�ї 
 

Як пережити скрутн� часи: �нформац�йний бюлетень для учн�в 

старшої школи та студент�в
 

Перша психолог�чна допомога: Поради для дорослих
 

Як допомогти д�тям п�сля травматичних под�й
 

Ресурси Українською
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