




ПЕРШИЙ ЕТАП – ХАОТИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ 

(ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОТНОСТІ)

Дорослі збирали тривожні валізи, часто, нічого не

пояснюючи дітям. Тож перша травма – «мене не чують

і мені страшно». Ця сама травма була і у дорослих:

«чому вищі сили, світ (закрити небо) нас не чують і

нам страшно». Тобто кожен замкнувся на своєму

власному світі страху.

Що ти пам’ятаєш з перших днів війни?

Як для тебе почалася війна?



ДРУГИЙ ЕТАП – ПІДВАЛІВ (ФІЗИЧНОГО І 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ГУРТУВАННЯ – ЩЕ НЕ ЄДНОСТІ!)

Дорослі знали, що відбувається з їхнім містом, з

їхнім районом, і, по можливості, залучалися до

волонтерських справ, тим самим знижувався їх

рівень тривожності, а діти й собі копіювали

батьків та долучалися до волонтерських

ініціатив.

 Пошук ресурсних історій: Що подобається тобі

робити найбільше? Як ти розважаєшся? Які

книжки читаєш? Яку музику слухаєш?



ТРЕТІЙ ЕТАП – ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ (СТРАХ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ДЕЛЕГУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

Цей етап став більше травмівним для людей старшого віку –

бабусів, дідусів, і найменш – для дітей. Діти все сприймали як

пригоду, бо багато чого знали, насамперед щодо

самозахисту, першої медичної допомоги, були мотивовані

бити орків, грали в блокпости, повітряні тривоги, тоді як

старше покоління відчувало сильний страх і безпомічність.

 Підтримка ініціатив. Самозахист. Соціальна

підтримка. Які мої плани на 1 день, 3 дні,

тиждень? До кого я звернусь за допомогою?

Кому можу допомогти сам?



ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП – ВІДНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

(ФІЗИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ЗГУРТОВАНІСТЬ)
Кожен, хто вирішує залишитися в прифронтовому місті чи

їхати з нього бере на себе відповідальність за своє рішення.

Цей етап чим важливий – хто зрозумів, що він робитиме далі.

 Контролювання хаосу: діти називали свої навички

самозаспокоєння «маленькими секретами», бо якщо про них

розповісти іншим – вони перестануть діяти. Поширення новин і

спільного наративу війни: усвідомлення травми як частини
життєвого досвіду, яка вплинула не лише негативно, а й

позитивно на особистість; відчуття згуртованості спільними

цілями; відчуття власної компетентності, здатності справлятися з

різними, і навіть травмівними ситуаціями



ЗМІСТ КНИГИ «ДІТИ ВІЙНИ»

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ НАДАННЯ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ВІЙНИ

РОЗДІЛ 2. ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ВТРУЧАННЯ

РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ

МЕТОДИК ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

ВІЙНИ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ



ПОНАД 90% ДІТЕЙ У ЦИХ КРАЇНАХ НІКОЛИ НЕ ЗАЗНАВАЛИ КАТУВАНЬ 
ТА НЕ БУЛИ СВІДКАМИ КАТУВАНЬ ІНШИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Боснія та Герцеговина: під час війни (1992–1995) близько

половини населення були змушені залишити свої домівки та

окрім травм, отриманих на війні, жити у вигнанні та сильній

бідності.

 Палестина. Для дітей Палестини війна була очікуваною, а тому

менше вплинула на їх психологічний стан, діти були мотивовані

на боротьбу з ворогом і вважали її невід’ємною частиною свого

життя.

Ліван. Ліванські діти чітко усвідомлювали, хто для них є «лютим

ворогом», цим самим виправдовуючи найекстремальнішу

поведінку. Будь-який конфлікт «вирішується за допомогою

ворожості, агресії та насильства»



СИМПТОМИ ТРАВМІВНОГО ГОРЯ У ДІТЕЙ

1) Нав'язливі спогади про смерть: можуть бути виражені
жахами, почуттям провини чи самозвинувачення щодо того, як

людина померла, або повторюваними або тривожними

думками про те, як хтось помер.

2) Уникнення та заціпеніння: можуть виражатися у
відстороненні, поведінці так, ніби нічого не сталося, чи

уникненні нагадувань про людину, про те, як вона померла,

або про те, що призвело до смерті.

3) Фізичні або емоційні симптоми підвищеного збудження: діти
можуть виявляти це своєю дратівливістю, гнівом, проблемами зі

сном, зниженням концентрації уваги, зниженням шкільних

оцінок, болями в животі, головними болями, підвищеною

пильністю та/або страхом щодо безпеки для себе чи інших.



ТИПОВІ СИМПТОМИ ПТСР У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Психосоматичні симптоми

Спалахи гніву

Страх розлуки

Втрата зосередженості і дратівливість

Уникнення

Відтворення травмівної події





УСУНЕННЯ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ВОЄННОГО ЧАСУ

1) переміщення дітей до безпечних місць, де

немає воєнних дій; чим менше дитина

перебуває в зоні активних бойових дій, тим

менший ризик розвитку у неї хронічної травми;

2) залучення до повсякденних справ,

характерних для мирного життя – навчання в

школі, відвідування розважальних закладів тощо;

3) охоплення широкою системою соціальної

підтримки.



ДОПОМОГА ДІТЯМ ВІЙНИ ПРИ ПЕРЕЖИВАННІ ВТРАТИ І ГОРЯ

Насамперед наголосимо, що в зонах активних бойових дій
індивідуальна психотерапія не проводиться!

Ключові моменти:

1. Діти по-іншому ніж дорослі виражають горе

2. Розуміння дитиною смерті та подій, з нею пов’язаних, залежить 
від її віку та стадії розвитку

3. Є три основні проблеми, які турбують дітей: Що таке смерть? Я 
теж помру? Хто буде про мене тепер піклуватися?

4. Обов’язково слід говорити з дитиною про смерть і відповідати на 
її запитання

5. Слід залучати дитину до ритуалів прощання та відвідування 
поминальних служб







ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Ви можете сказати, що смерть означає, що тіло людини 

перестало працювати або що людина більше не може 

дихати, говорити, рухатися, їсти або будь-що з того, що вона 

могла робити, коли була жива

Поділіться своїми релігійними переконаннями щодо смерті, 

однак це доречно робити лише в тому випадку, коли ви їх 

дотримувалися раніше – у мирні часи, часи до втрати.

Заохочуйте дитину ставити запитання та намагайтеся 

відповідати на них чесно.



ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Якнайчастіше запевняйте дитину, що її люблять і піклуються

про неї, демонструйте це обіймами та поцілунками.

Заохочуйте дитину говорити про свої емоції. Запропонуйте

виразити свої переживання записавши їх у щоденник або

намалювати малюнок.

Запевніть дитину, що це нормально, коли біль горя з часом

зменшується. Поясніть, що люди не завжди можуть

передбачити, коли їм буде сумно чи знову боляче від втрати

близької людини.



ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Допоможіть дитині зрозуміти, що людина, яка

померла, живе в її пам’яті. Невиліковно хворі батьки

іноді залишають листи, відео чи фотографії, щоб

допомогти дітям згадати, як сильно їх любили. Для

дітей молодшого віку більшість їхніх знань про

людину, яка померла, буде отримано зі спогадів

інших членів сім’ї. Часто розповідайте про померлого

і нагадуйте дітям про те, як сильно він їх любив.



ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Намагайтесь створити дітям відчуття безпеки.

Заохочуйте проводити час з друзями та займатися іншими

видами діяльності, від яких дитина отримує задоволення.

Діти віком від 3 років розуміють поняття прощання. Їм слід

дозволити вибирати, як вони прощатимуться з близькою

людиною.

Надайте дітям дошкільного та старшого віку вибір

відвідування панахиди. Але не змушуйте їх відвідувати, якщо

вони цього не хочуть.



ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Коли це можливо, пропонуйте вибір, що дитина може

зробити аби вшанувати пам’ять померлого.

Допоможіть дитині посадити дерево або зробити міні

меморіал – облаштоване місце в будинку чи в садку

на пам’ять про померлого.

Очікуйте, що горе повторюватиметься циклами

впродовж дитинства чи юності. Сильне нагадування,

як-от річниця смерті, може знову посилити горе.

Будьте готові завжди поговорити з дитиною.



ОРІЄНТАЦІЇ НА ВТРАТУ ТА НА ВІДНОВЛЕННЯ У ТЕРАПІЇ ГОРЯ



ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ПЕРЕЖИТИ ГОРЕ?

Важливо обговорення спільних

позитивних спогадів про померлого,

створення спільного орієнтовного

плану на подальше життя із

врахуванням позитивного впливу на

нього померлого близького



КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
БАБУСЬ І ДІДУСІВ

1) Допомога в усвідомленні своїх переживань (гніву, стресу,
провини, горя тощо).

2) Навчання засобам самодопомоги (релаксації,
стимулювання фізичної активності, захоплень, всього, що

може допомоги знову відчути позитивні емоції).

3) Сприяння розуміння того, що у онуків теж будуть

неоднозначні почуття (гнів, звинувачення опікунів в тому, що
сталося, проблеми з адаптацією до спільного життя).

4) Допомога у створенні стабільного середовища

5) Допомога в організації відкритого та чесного спілкування





ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК

Якби вас попросили описати подію хорошому другу, 

що б ви розповіли? З чого б розпочали свою 

розповідь?

Що найважливіше розповісти про подію своїм друзям, 

дітям, онукам, які не були свідками цієї події?

Що викликало у вас найбільше емоцій, що спонукало 

до роздумів, що мотивувало діяти?

 Як ця подія вплине на ваше життя в майбутньому?

Що нового хорошого ви дізналися про себе під час та 

після події? Про що шкодуєте, чим пишаєтесь?



КНИЖКИ ПРО ВІЙНУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Пузік Валерій «З любов'ю — тато»

Єгорушкіна Катерина «Мої 

вимушені канікули»

Денисенко Лариса «Діти 

повітряних тривог»

Шатохін Олександр  «Жовтий 

метелик»

Гербіш Надійка «Яблука війни»



КНИЖКИ ПРО ВІЙНУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Савка Мар’яна 

«Залізницею додому»

Талан Світлана «Чекаю на 

тебе, тату»

Тихозора Катерина «Дім. 

Книжки про важливе»

Іванюк Олег «Воїни і війни 

України»



КНИЖКИ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ ТА 

ДОРОСЛИХ ПІД ЧАС ВІЙНИ
 Магда Євген  «Гібридна війна: вижити і 

перемогти» 

 Ілюха Юлія «Східний синдром»

 Горовий Руслан «Поіменник»

 Бенамер Жанна «Заручники душі»

 Войнович Ґоран «Югославія, моя батьківщина»

 Госсейні Халед «Ловець повітряних зміїв»

 Перрі Філіппа «Важливо, щоб ваші батьки 

прочитали цю книжку (а ваші діти 

радітимуть, якщо і ви це зробите)»

 Пайфер Мері, Пайфер Ґілліам Сара «Як 

допомогти дівчинці-підлітку»



https://lib.iitta.gov.ua/734177/https://lib.iitta.gov.ua/734178/


