
ЯК ПІДТРИМАТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ?
ПОРАДИ ДЛЯ ГРОМАД,  
ШКІЛ ТА ПРИЙМАЮЧИХ СІМЕЙ

1. БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
Кожна дитина, яка залишила зону воєнних дій, потребує середовища, 
де вона відчуватиме себе в безпеці. Невід’ємними складовими 
безпечного середовища є теплий та безпечний клімат та відчуття 
спорідненості вдома.

ПОЗИТИВНИЙ КОНТАКТ
Короткий контакт може допомогти зменшити рівень стресу. 
Посмішка підтримки, легкий дотик до плеча, добре слово. Слідкуйте 
за реакцією, аби дізнатися, який тип контакту сприймається краще 
за інші.

СТІЙКІСТЬ
Закликайте до природної стійкості дитини. Після травматичної 
події, зазвичай діти демонструють достатню силу та гнучкість для 
видужання. Ви можете підсилити стійкість дитини, надавши їй:
• Підтримку від громади
• Ресурси, які пом’якшують негативні наслідки повсякденного життя
• Відчуття безпеки вдома і в громаді
• Зв’язки з іншими

СИЛЬНІ СТОРОНИ І ЗДІБНОСТІ
Допоможіть дитині розпізнати та підкріпити її успіхи. Зосередьтесь 
на здібностях.
• Використання сильних сторін та здібностей допомагає присутності 

тут і зараз.
• Помічати здібності та заохочувати їхнє використання також 

підсилює зв’язок між дитиною та дорослими.

ЕМОЦІЇ
Коли дитина переживає сильні емоції, намагайтеся розпізнати та 
назвати їх. Коли емоція отримала назву, вона може заспокоїтися. 
Якщо побоювання дитини звучать розмито або змішано, ви можете 
підсумувати те, що ви чуєте: «я чую, ніби ти відчуваєш… ».

ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЙ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Висвітлення війни у засобах масової інформації може бути занадто 
великим. Дослідження показали, що несподівані повідомлення або 
відеоряд можуть призвести до реактивації проблем, пов’язаних 
зі стресом. Крім того, перегляд висвітлення катастрофи може 
призвести до «вторинної віктимізаціі», що спричиняє емоційні та 
фізичні проблеми у глядачів.
Краще за все не дозволяти дітям дивитися новини про війну і також 
обмежити власний доступ до цієї інформації.

2. СТАБІЛІЗАЦІЯ 
Help the child to learn to experience emotional stability.Стабілізація дозволяє 
дитині навчитися відчувати емоційну стабільність.

ВВЕСТИ РУТИНУ
Регулярність, повторення, ритм створюють структуру, роблять світ 
передбачуваним та безпечним місцем. Це дозволяє тримати систему 
стресу під контролем.

ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ
Agreements and rules also offer predictability and clarity which increases 
Домовленості та правила також додають передбачуваності та чіткості, 
чим посилюють відчуття безпеки. Поширення одних й тих самих правил 
на усіх, хто мешкає разом, підвищує відчуття належності до спільноти.

ЯСНІСТЬ
Чітко формулюйте ваші очікування, наприклад щодо участі в хатніх 
справах та іншій діяльності. По можливості використовуйте візуальні 
матеріали, такі як картинки, нотатки, піктограми, дошки тощо.

РІТУАЛИ
Зміни, навіть гарні, можуть стати джерелом стресу для травмованої 
дитини. Вільний час, перерви між різними видами діяльності можуть 
сприйматися як стресові через відсутність ясності та додаткову соціальну 
взаємодію. Рітуали, такі як вмикання певної музики, сервірування столу 
або пиття чаю після вечері можуть підвищити відчуття безпеки в таких 
ситуаціях.

ТЕРПІННЯ
Запропонуйте вашу підтримку у вивченні чогось нового. Травмована 
дитина може потребувати більше пояснень та практики аби навчитись 
дотримуватися правил.

СПОКІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Сенсорні подразники (звуки, запахи та ін.) можуть викликати травматичні 
спогади. Навчитись розпізнавати такі подразники та поратися з ними 
може допомогти стабілізувати дитину у повсякденному житті.

СПІВПРАЦЯ
Співпрацюйте та долучайте дитину до прийняття вибору якомога 
частіше (домашні правила, організація власного простору, використання 
технологій та ін.). Якщо дитина відчуває, що до її голоса дослухаються 
та поважають його, вона відновлює впевненість та відчуття контролю у 
житті.



3. ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ 
ТРАВМАТИЧНУ ПОДІЮ
ГОВОРИТИ ПРО ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ
Якщо діти ставлять одне й те саме запитання знову і знову, це означає, 
що вони намагаються зрозуміти, намагаються знайти сенс у розладі ти 
плутанині їхнього світу. Вони повторюють запитання, бо очікують, що все 
повернеться до норми.
• Помічайте, коли дитина має запитання і хоче поговорити
• Починайте розмову першим. Якщо діти не говорять про трагедію, це 

не означає, що вони про неї не думають. Перевантаження власними 
почуттями може заважати висловити їх.

• Будьте гарним слухачем, приділяйте дитині всю вашу увагу, не судіть 
або не мінімізуйте почуте. Задавайте уточнюючи питання, наприклад: 
«Це дуже цікаво, ти можеш розказати мені ще?», «Що ти маєш на увазі, 
кажучи …», «Як довго ти відчував …».

• Спілкуйтесь із дитиною її мовою. Вживання термінів, які використовує 
дитина, допомагає затвердити її досвід, продемонструвати, що ви 
активно слухаєте те, чим вона ділиться.

• Запитуйте про фактуальну інформацію, аби зрозуміти, що насправді 
знає дитина. Ставити питання у поважній манері продемонструє ваше 
щире бажання зрозуміти, що пережила дитина. 
В контексті травми, важливо утримуватися від питань про особистий 
досвід у момент травматичної події.

• Надавайте прості та чесні відповіді на запитання дитини. Якщо на деякі 
питання важко знайти відповідь, ви можете сказати, що не знаєте 
відповіді.

• Використовуйте слова або фрази, які не збентежать дитину і не 
викличуть додаткового страху.

• Заспокойте дитину. Ви можете досягти цього говорячи, що:
-  Вона знаходиться у безпеці
- Все обовязково буде добре. Можна зробити перелік вжитих для 

цього заходів.

ЗАОХОЧУЙТЕ ДИТИНУ ПРОЯВЛЯТИ СВОЇ ПОЧУТТЯ
Заохочуйте дитину проявляти свої почуття. Якщо побоювання дитини 
звучать розмито або змішано, ви можете підсумувати те, що ви чуєте: 
«Я чую, ніби ти відчуваєш… ». Окрім слів, проявляти почуття допомагає 
малювання, письмо, спів або гра. Дайте дитині можливість поговорити з 
іншими дітьми про те, що сталося і про те, що вона відчуває.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ДИТИНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ СПОКІЙНОЮ
Можна слухати розповідь дитини, коли вона говорить спокійно. Але якщо 
дитина починає хвилюватися та переповнюватися тілесними відчуттями, 
почуттями безпорадності та страху, можливо, вона знову переживає 
травматичну подію. Це може призвести до повторного травмування.
• Коли здається, що дитина проявляє занадто сильні почуття, ви можете 

перебити її і запитати: «Чи ти хочеш зупинитися та зробити глибокий 
вдох? Давай не будемо поспішати. Ми можемо зупинитися, якщо ти 
бажаєш».

• Навіть коли дитина не показує засмученості, ви можете зупинити її 
розповідь і запитати: «Як ти себе почуваєш? Ти би хотів продовжити?»

ДІЛІТЬСЯ СВОЇМИ ПОЧУТТЯМИ
Ви можете поділитися своїми почуттями з дитиною. Краще за все 
висловлювати свої емоції стримано, наприклад: «Ти виглядаєш 
засмученим, коли ми про це говоримо. І я теж засмучений». Таким чином 
ви затвердите почуття дитини, продемонструєте емпатію та прийняття 
вами ваших особистих почуттів.

ТУТ І ЗАРАЗ
Ви також можете бути гарним слухачем, коли йдеться про невеличкі речі 
кожного дня, наприклад як тобі спалося, як тобі твій сніданок та ін. Це 
допомагає дитині відчувати себе присутнім тут і зараз.

ЗАОХОЧУЙТЕ ДИТИНУ ДІЯТИ
Заохочення дитини діяти відповідно до почуттів може допомогти 
дитині відновити почуття контролю. Пропозиції можуть бути різними: 
добровольча діяльність, збір коштів на благодійність, надсилання листів 

подяки волонтерам, медикам, пожежникам, військовим. Це може 
допомогти дитині полишити позицію безпорадності.

КОЛИ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЬ ПО ПРОФЕСІЙНУ ДОПОМОГУ
Якщо після 3 місяців дитина продовжує проявляти тривожність, 
неспроможність фокусуватись, страхи, відчуття безнадійності та 
безпорадності, проблеми зі сном, нічні кошмари, засмученість, 
неконтрольовані спалахи гніву, головний біль або біль в животі, варто 
звернутися по професійну допомогу.

 
4. ЯК ГОВОРИТИ ЗІ СВОЄЮ ДИТИНОЮ ПРО ТРАГЕДІЮ, ЯКА 
ВІДБУВАЄТЬСЯ У ІНШОМУ КУТОЧКУ СВІТУ
ГОВОРИТИ ПРО ТРАГЕДІЮ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ У ІНШОМУ КУТОЧКУ 
СВІТУ
•  Помічайте, коли дитина має запитання і хоче поговорити
•  Починайте розмову першим. Якщо діти не говорять про трагедію, це 

не означає, що вони про неї не думають. Перевантаження власними 
почуттями може заважати висловити їх.

•  Будьте гарним слухачем, приділяйте дитині всю вашу увагу, не судіть 
або не мінімізуйте почуте. Задавайте уточнюючи питання, наприклад: 
«Це дуже цікаво, ти можеш розказати мені більше про це?», «Що ти 
маєш на увазі, кажучи …», «Як довго ти відчував …».

•  Спілкуйтесь із дитиною її мовою. Вживаючи терміни, які використовує 
дитина, може підтвердити її досвід, продемонструвати, що ви активно 
слухаєте те, чим вона ділиться.

•  Запитуйте про фактуальну інформацію, аби зрозуміти, що насправді 
знає дитина. Ставити питання у поважній манері продемонструє ваше 
щире бажання зрозуміти, що пережила дитина.

•  Надавайте прості та чесні відповіді на їхні питання. Якщо на деякі 
питання важко знайти відповідь, ви можете сказати, що не знаєте 
відповіді.

•  Використовуйте слова або фрази, які не збентежать дитину і не 
викличуть додаткового страху.

•  Заспокойте дитину. Ви можете досягти цього говорячи, що:
-  Вона знаходиться у безпеці
-  Все буде добре. Можна переличити, якіх заходів вже було вжите для 

цього. “

ЗАОХОЧУЙТЕ ДИТИНУ ПРОЯВЛЯТИ СВОЇ ПОЧУТТЯ
Заохочуйте дитину проявляти свої почуття. Якщо побоювання дитини 
звучать розмито або змішано, ви можете підсумувати те, що ви чуєте: 
«Я чую, ніби ти відчуваєш… ». Окрім слів, проявляти почуття допомагає 
малювання, письмо, спів або гра. Дайте дитині можливість поговорити з 
іншими дітьми про те, що сталося і про те, що вона відчуває.

ДІЛІТЬСЯ СВОЇМИ ПОЧУТТЯМИ
Ви можете поділитися своїми почуттями з дитиною. Краще за все 
висловлювати свої емоції стримано, наприклад: «Ти виглядаєш 
засмученим, коли ми про це говоримо. І я теж засмучений». Таким чином 
ви затвердите почуття дитини, продемонструєте емпатію та прийняття 
вами ваших особистих почуттів.

ЗАОХОЧУЙТЕ ДИТИНУ ДІЯТИ
Заохочення дитини діяти відповідно до почуттів може допомогти 
дитині відновити почуття контролю. Пропозиції можуть бути різними: 
добровольча діяльність, збір коштів на благодійність, надсилання листів 
подяки волонтерам, медикам, пожежникам, військовим. Це може 
допомогти дитині полишити позицію безпорадності.

ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЙ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Висвітлення війни у засобах масової інформації може бути занадто 
великим. Дослідження показали, що несподівані повідомлення або 
відеоряд можуть призвести до реактивації проблем, пов’язаних зі стресом. 
Крім того, перегляд висвітлення катастрофи може призвести до «вторинної 
віктимізаціі», що спричиняє емоційні та фізичні проблеми у глядачів.
Краще за все не дозволяти дітям дивитися новини про війну і також 
обмежити власний доступ до цієї інформації.
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