
ДЛЯ 

ВАС, 

БАТЬКИ! 

 

Національна дитяча «гаряча 

лінія»  

(безкоштовно) для отриман-

ня інформаційних, психоло-

гічних, правових консульта-

цій за номером 0 800 500 225 

(із стаціонарного телефону), 

772 (з мобільного Київстар, 

Лайф) 

ВАМ ДОПОМОЖУТЬ 

СПЕЦІАЛІСТИ 

Діти в період 

конфлікту 

Ознаки стресових розладів у 

дорослих і дітей 

 

Діти є активними свідками проце-

сів, що відбуваються в суспільстві. 

Криза, що охопила країну, безпосе-

редньо впливає на батьків

(особливо на виконання ними бать-

ківських функцій), що, природно, 

позначається на дітях. У цей період 

знижені або порушені можливості і 

здатності працювати, любити і на-

солоджуватися життям. Криза на-

стає, коли під тиском життєвих об-

ставин відмовляють звичайні меха-

нізми ефективного протистояння 

їм. 

Після важких подій у вас можуть 

бути відчуття: безвиході й безнадії; 

смуток або дратівливість; пробле-

ми з концентрацією; постійна на-

стороженість; наляканість; притуп-

лення почуттів, безрадісність; праг-

нення уникати людей, місць чи за-

нять; неприємні сни, спалахи важ-

ливих спогадів.  

Ці відчуття – нормальна реакція 

на ненормальні події. 

 Пам’ятайте:  

• Вам стане краще з часом. Не всі 

ваші страхи є ознакою хвороби.  

• Не відмовляйтеся від допомоги 

інших, навіть якщо вам здається, 

що вони вас не можуть зрозуміти. 

• Намагайтеся повернутись до по-

всякденних справ і занять. 



• Організуйте можливість дитині для 

«розрядки» напруги – заняття спортом, 

танцями, рухливі ігри; 

• користуйтеся можливістю зайвий раз 

обійняти, погладити дитину, потримати її 

за руку, зробити масаж або покласти руку 

на плече. Позитивні тілесні контакти дуже  

корисні для зняття напруги; 

• поговоріть з дитиною про ті почуття, які 

вона пережила або відчуває. Ви можете 

сказати, що багато людей відчували три-

вогу, страх, гнів, безпорадність. І що ці 

почуття – нормальні людські реакції на 

складні ситуації; 

• будь-яка, навіть маленька дитина, потре-

бує пояснення того, що відбувається. Для 

неї важливо знати, чому батьки триво-

жаться,сердяться, сумують. Що відбува-

ється  в сім’ї, в місті. Постарайтеся пояс-

нити це коротко (4–5 фраз) і спокійно; 

• щодо почуття страху, то важливо запев-

няти дитину в тому, що боятися – це при-

родно. Що сміливі люди – також бояться. 

Проте їм вдається впоратися із власним 

страхом. І що дитина також смілива, силь-

на і обов’язково впорається; 

• підтримуйте надію на краще; 

• якщо реакція дитини, на вашу думку, є 

надмірною або незрозумілою вам, якщо 

симптоми повторюються без особливих 

змін, якщо ви турбуєтесь, – зверніться за 

консультацією до психотерапевта. 

Способи підтримки дітей у 

період конфлікту  
• Основними помічниками дорослих у 

складних ситуаціях є терпіння, увага, ро-

зуміння. 

• Дозвольте дитині бути самою собою, зі 

своїми недоліками, слабкостями та достоїн-

ствами. Приймайте її такою, якою вона є. 

Спирайтесь на сильні сторони дитини. 

• Внутрішній світ дитини ще нестабільний, 

тому батькам не слід залишати своїх дітей 

без уваги і нагляду. Дитина дуже вразлива і 

легко піддається впливам як позитивним, 

так і негативним. 

• Задля виховного впливу використовуйте 

частіше ласку та заохочення, ніж покарання 

та осудження. 

• Не соромтеся демонструвати дитині свою 

любов, дайте їй зрозуміти, що будете її лю-

бити за будь-яких обставин. 

• Діти потребують більше фізичних кон-

тактів, обіймів. 

• Переконайтеся, що ваші діти мають до-

статньо часу для відпочинку і сну. 

• Намагайтеся дотримуватися розпорядку 

дня (або відновити його), зокрема щодо 

вживання їжі, відвідування школи 

(дитячого садка), виконання повсякденних 

справ тощо. 

Поради з адаптації дітей до нових умов  

• Якщо ваша дитина відвідує навчальний 

заклад і Вас щось турбує в поведінці ди-

тини, якомога швидше зустріньтеся і об-

говоріть це з педагогом (вихователем, 

класним керівником, вчителем), прак-

тичним психологом навчального закла-

ду. 

• Якщо в родині відбулися події, що 

вплинули на психологічний стан дитини, 

повідомте про це педагогічного  

працівника (вихователя, класного керів-

ника, практичного психолога) навчаль-

ного закладу. Саме такі події часто пояс-

нюють раптові зміни в поведінці дітей. 

• Цікавтеся шкільними справами, обго-

ворюйте складні ситуації, разом шукайте 

вихід із конфліктів. 

• Допоможіть дитині запам’ятати імена 

нових дітей, учителів, запропонуйте 

описати їх, виділити якісь особливі риси. 

• У батьках діти хочуть бачити друзів і 

порадників, а не диктаторів. 

 


