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НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА  

ЛІНІЯ» (безкоштовно) 

0 800 500 225 або 

772 з мобільного Київстар та Лайф 

Інформаційні, психологічні та юридичні консуль-

тації. Анонімно і   конфіденційно. 

КРИЗОВИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України спільно з Національним медичним уні-

верситетом імені О.О.Богомольця у Кризовому 

центрі МПД надає людям безкоштовну психоло-

гічну допомогу. 

м. Київ вул. Паньківська, б. 2, кім. 3 

Центр працює з 11.00 до 18.00. Тел.: 288 33 85. 

Телефон довіри Центру: 288 33 48 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА У ПАТРІАР-

ШОМУ СОБОРІ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТО-

ВОГО В КИЄВІ 

Порадня для тих, хто пережив жахливі події або 

став свідком насильства стосовно іншої людини. 

Безкоштовно, анонімно, конфіденційно. 

ОБОВ’ЯЗКОВО! за попереднім записом 

Пн.-Пт. З 9.00 до 17.00 

Тел. (068) 114 38 47 

м.Київ, вул.Микільсько-Слобідська, 5 

ЛІКАРІ БЕЗ КОРДОНІВ 

Безкоштовні психологічні консультації, тренінги. 

«Гаряча лінія»: 044 253 77 56 



Навички, які необхідні, щоб надавати 

дітям підтримку: 
•   Активне слухання. Допомагаємо дитині 

впоратися з її почуттями. Дитині потрібно, 

щоб її почуття приймали та поважали: 

- можна спокійно та уважно вислухати дити-

ну; 

- можна визнавати почуття дитини словами 

«так», «хм», «зрозуміло»; 

- можна назвати почуття: «ти стурбований», 

«ти засмучена», «ти сердитий». 

•      Покажіть, що розумієте бажання дитини: 

«Я б хотіла, щоб такого не було, щоб все у 

нас було спокійно і не потрібно було пережи-

вати за батьків/чи за цю ситуацію» (як прик-

лад). 

•      Вміння ставити питання, які спонукають 

дитину до розмови: «Я уважно тебе слухаю.», 

«Це важливо, що ти розповідаєш.», «Міг би 

ти розповісти про це більше.». 

•      Встановлення відносин, що базуються на 

довірі. 

•      Надання корисного та заохочувального 

зворотного зв'язку. 

•      Вміння концентрувати увагу на можли-

востях та рішеннях, а не на проблемах. 

•      Спостерігати за поведінкою дитини три-

валий час. 

•      Розуміння та правильне використання 

невербальних засобів вияву почуттів; терпи-

ме та неупереджене ставлення. 

•      Чуйність та співчуття. 

  Залучення дітей до активного життя класу 

та школи дасть можливість скоріше адап-

туватися та знайти друзів. 

Рекомендації класним керівникам  
 

  У педагогів виникла необхідність пояс-

нювати дітям, що відбувається, як реагу-

вати на конфлікти, що розгортаються, як 

втриматися від надання оцінок, як не на-

шкодити дітям, а навпаки - бути корис-

ними. 

  Варто знати, що як би дітей не оберігати 

від інформації, вона до них буде надходи-

ти. Тому краще за все, якщо дорослі бу-

дуть самостійно інформувати дітей, при 

цьому враховуючи вікові особливості  

спілкування. 

Основною допомогою в надзвичайний 

ситуаціях для дітей є: 

•      відповідна до віку фактична інформа-

ція; 

•      зрозумілі, відкриті пояснення того, 

що відбувається і, можливо, буде потреба 

повертатися до цієї розмови не один раз; 

•      допомога у висловленні своїх почут-

тів через розмову, гру, малювання тощо; 

•      дитина може потребувати поради, як 

реагувати на запитання інших дітей 

(наприклад, якщо хтось із батьків пост-

раждав чи загинув, чи, можливо, через 

інші обставини); 

•      відпочинок, заняття улюбленими 

справами, що викликають задоволення; 

•      загальна підтримка як у сім'ї, так і в 

навчальному закладі; 

•      знайомий звичний розпорядок дня 

для відновлення відчуття спокою; 

•      регулярні запевнення, що все буде 

добре, що близькі люди піклуються і дба-

ють про безпеку. 

  Педагоги є головним джерелом підтрим-

ки для дітей. 

 

В кожнім суспільстві потрібен лад, 

Злагода, співіснування. 

І зацвіте вся земля, мов сад, 

Радісним буде світання. 


