
 

 

Психологічна допомога дітям 

 

Дайте дитині зрозуміти: ви всерйоз 

ставитеся до її переживань і ви знали   інших 

дітей, які теж через це пройшли («Я знаю 

одного сміливого хлопчика, з яким теж таке 

трапилося»). 

 Створіть атмосферу безпеки (доторкайтеся 

до дитини, розмовляйте з нею, беріть участь в 

її іграх). 

Перегляньте разом з дитиною «хороші» 

фотографії - це дозволить звернутися до 

приємних образів з минулого, послабити 

неприємні спогади. 

Зводьте розмови про події з опису   деталей 

на почуття. 

Допоможіть дитині побудувати життєву 

перспективу (конкретні цілі на конкретні 

терміни). 

Повторюйте, що відчувати безпорадність, 

страх, гнів абсолютно нормально. 

Підвищуйте самооцінку дитини (частіше 

хваліть її за хороші вчинки). 

Заохочуйте ігри дитини з піском,     водою, 
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Регресивні реакції. 

Флеш-беки: несподівані яскраві спога-

ди. 

Гостре бажання уникати тему    війни, 

подій на рідній території. 

Підвищена чутливість на світло, звук. 

Розлади сну (безсоння, жахи),    харчу-

вання та ін. 

Уникання контактів з ровесниками, 

усамітнення. 

 «Прилипання до батьків». 

Етапи переживання  

травми 

Емоційний шок (психічне напруження з 

проявами дезорієнтації за астенічним та  

збудливим типами реагування). 

Психофізіологічна демобілізація 

(усвідомлення події, надання їй визначення, 

фокусування на переживаннях (страх, триво-

га, розгубленість, горе,  агресія, відчай та ін.) 

Стадія прийняття рішень (відносна ста-

білізація, пригнічений настрій і активність, 

психофізіологічні дизфункції, схильність до 

ризикових вчинків, а     також стадія форму-

вання ПТСР). 

Стадія відновлення (інтеграції):         

прийняття змін, що відбулися в житті, гнуч-

ка адаптація до нових умов, в іншому випад-

Рекомендації педагогам 

Прагніть до обговорення ситуації.      

Важливо, щоб діти проговорювали те, як во-

ни розуміють ситуацію, що відбувається. 

Уникання розмов – джерело до форму-

вання небезпечного симптому. 

«Давай разом поговоримо…» 

«Може є поряд людина, з якою можеш 

про це поговорити…» 

2. Обговорюйте з дітьми смисл подій, 

жертв. Не розуміння – спричиняє ускладнен-

ня симптому. 

3. Намагайтеся акцентувати увагу на  

тому, що подія вже відбулася, завершилася. 

Зараз відбувається щось інше. Говоріть з  

дитиною про плани на завтра, про її майбут-

ній день народження, плани надалі. 

4. Формуйте необхідні знання та навич-

ки  цивільного захисту. Дитині важливо    

розуміти що роботи, якщо… 

5. Небезпечною у формуванні симптому 

є відгородженість, самотність, уникання   

контактів дитиною. Не нав'язливо доторкай-

теся, обнімайте, беріть за руку. Дотик –   

руйнує дистанцію, відновлює відчуття      

захищеності. 

6. Переконуйте дитину у тому, що все 

пройде. Потрібно пережити. Так було і     

раніше, повертайтеся до смислу події.  

7. Звертайте увагу, на які теми дитина 

затискається, розвивайте у ній опірність,   

Стрес акультурації – усвідомлення   

культурних, ціннісних відмінностей з     

цивільним населенням місця переселення. 

Соціальна відособленість, ізольова-

ність, втрата прив'язаностей. 

Додаткові зусилля та напруження для 

соціально-психологічної адаптації 

Відмова від стратегії інтеграції на   

противагу стратегії сепарації (згуртування 

з    ін-групою переселенців та віддалення з   

аут-групою корінних  мешканців). 

 Проблеми у професійній та особистіс-

ній самореалізації 

 Ригідні життєві установки та стереоти-

пи поведінки. 

Соціально-психологічні  Негативні реакції дітей  


