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Переднє слово 

 

„ Was mich nicht umbringt, macht mich stärker― 

F. Nietzsche  

Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими (Ф.Ніцше). 

 

Багатьом із нас цей вислів добре знайомий. Цю фразу ми 

говоримо собі чи іншій людині, коли нас щось турбує чи лякає. 

Іноді ми говоримо так, коли хочемо підбадьорити себе чи іншого. 

У цій фразі є важливий акцент: враховування досвіду пережитого. 

Адже те, що ми змогли пройти крізь усі складнощі та пережити їх, 

залишає з нами унікальний досвід, що робить нас мудрішими і 

сильнішими.  

Досвід, отриманий протягом останніх кількох років, є різним. 

Для когось він був трагічним, дехто змінив місце свого 

проживання, втратив чи знайшов друзів. Багато було болю та 

тривоги, проте ці випробування спонукали нас визначитися, що є 

насправді важливим, почати цінувати близькі стосунки та життя. 

Цю збірку укладено на основі посібників для сімей 

військових, цивільних та дітей, які були видані «Психологічною 

кризовою службою» та її партнерами в різний час.  

Перший розділ містить матеріал, який стане в нагоді сім’ям 

військових. За його допомоги ви немов би познайомитесь з ним –

«новим», зрозумієте чому він чи вона так реагують, повертаючись 

до звичного побуту. Перебування у зоні збройного конфлікту – це 

надзвичайно складне завдання, виклик, проте ваш рідний зміг 

адаптуватись і здолати ці випробування. Тепер йому потрібно дати 

час, щоб призвичаїтися до мирного життя, адже іноді досить важко 

інтегрувати отриманий досвід, зробити його корисним для 

цивільного життя. У той же час, цей досвід і навички є 

надзвичайно цінними, і тому їх напевно варто враховувати, а 

травматичний досвід зрозуміти й опрацювати. 

Другий і третій розділи представлені у вигляді пам’яток для 

батьків дітей, які пережили травматичний стрес: другий – 

особливості переживання стресу дошкільнятами від 3 до 7 років; 

третій – підлітками (від 10 до 18 років). 
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Предисловие 

«Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» 

F. Nietzsche  

Все, что нас не убивает, делает нас сильнее (Ф. Ницше). 

 

Это выражение хорошо знакомо многим из нас. Эту фразу мы 

говорим себе или другому человеку, когда нас что-то беспокоит 

или пугает. Иногда мы так говорим, когда хотим подбодрить себя и 

других. В этой фразе есть важный акцент: учитывание опыта 

пережитого. Ведь тот факт, что мы смогли пройти через все 

сложности и пережить их, оставляет нам уникальный опыт, делая 

нас мудрее и сильнее.  

Опыт, полученный в течение последних нескольких лет, 

различен. Для кого-то он был трагическим, некоторым пришлось 

сменить место жительства, потерять или найти друзей. Много 

было боли и тревоги, но эти испытания побудили нас 

определиться, что на самом деле важно, начать ценить близкие 

отношения и жизнь.  

Этот сборник со ставлен на основе пособий для семей 

военных, гражданских и детей, изданных «Психологической 

кризисной службой» и ее партнерами в разное время.  

Первый раздел содержит материал, который пригодится 

семьям военных. С его помощью вы как бы познакомитесь с ним – 

«новым» и поймете, почему он или она так реагируют, 

возвращаясь к привычному быту. Пребывание в зоне 

вооруженного конфликта – это чрезвычайно сложная задача, 

вызов, но ваш родной человек смог адаптироваться и преодолеть 

эти испытания. Теперь ему нужно дать время, чтобы привыкнуть к 

мирной жизни, ведь иногда достаточно трудно интегрировать 

полученный опыт, сделать его полезным для гражданской жизни. 

В то же время, этот опыт и навыки являются чрезвычайно 

ценными, и поэтому их наверняка стоит учитывать, а 

травматический опыт понять и проработать. 

Второй и третий разделы представлены в виде памяток для 

родителей детей, которые пережили травматический стресс: 

второй – особенности переживания стресса дошкольниками от 3 

до 7 лет; третий – подростками (от 10 до 18 лет). 



5 

 

Ці розділи побудовані як прості практичні рекомендації про 

те, як зрозуміти той досвід, який отримали діти, і як діяти батькам 

у тих чи інших ситуаціях, як розуміти ті чи інші реакції та 

симптоми дітей-дошкільників та підлітків. Вона написана 

психологами-практиками, що працювали з дітьми та дорослими у 

Луганській та Донецькій областях.  

Матеріал четвертого розділу стане у нагоді тим, для кого 

важливо змінюватись: краще розуміти свої стани, не засуджувати 

себе за почуття, називати їх, а не реагувати, змінювати своє 

ставлення до деяких ситуацій, шукати ефективні способи 

саморегуляції стилю свого спілкування та вирішення конфліктів. У 

першій його частині йдеться про такі необхідні якості, як 

пружність, що складає основу профілактики стресу: вміння 

турбуватись про себе та знаходити способи ефективної 

комунікації. У другій частині  наведені техніки самодопомоги, 

заземлення та усвідомленої уважності.   

Не поспішайте під час читання, давайте собі час на 

розуміння та упорядкування матеріалу. Пробуйте вправи, які 

пропонуються. Робіть їх без зусиль, легко, тоді, коли ви готові. 

Коли буде підніматись хвилювання – зупиніться, зробіть паузу, 

подихайте. Іноді їх варто спробувати робити і тоді, коли здається, 

«що нічого не допоможе», просто дайте собі шанс, 

поекспериментуйте. Якщо емоції надто сильні та не йдуть на спад 

протягом більше двох тижнів, зверніться до фахівця: психолога чи 

психотерапевта, а в разі тривалого безсоння чи інших незвичних 

станів – то і до психіатра. 

Збірка стане в нагоді всім, хто шукає способи збагнути 

отриманий травматичний досвід, зорієнтуватися і допомогти собі 

та рідним покращити якість життя та стосунків. 

У добру путь!  

Галина Циганенко, психолог-психотерапевт 
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Эти разделы построены как простые практические 

рекомендации о том, как понять тот опыт, который получили дети, 

и как действовать родителям в тех или иных ситуациях, как 

понимать те или иные реакции и симптомы детей-дошкольников и 

подростков. Они написаны психологами-практиками, которые 

работали с детьми и взрослыми в Луганской и Донецкой областях.  

Материал четвертого раздела пригодится тем, для кого важно 

меняться: лучше понимать свои со стояния, не осуждать себя за 

чувства, называть их, а не реагировать, изменять свое отношение к 

некоторым ситуациям, искать эффективные способы 

саморегуляции стиля своего общения и разрешения конфликтов. В 

первой его части речь идет о таких необходимых личностных 

качествах как упругость, которая со ставляет основу профилактики 

стресса: умения заботиться о себе и находить способы 

эффективной коммуникации. Во второй части приведены техники 

самопомощи заземления и осознанной внимательности.   

Не спешите во время чтения, давайте себе время на 

понимание и упорядочение материала. Пробуйте предлагаемые 

упражнения. Делайте их без труда, легко, – тогда, когда вы готовы. 

Когда будет подниматься волнение – остановитесь, сделайте паузу, 

подышите. Иногда их стоит попробовать делать даже тогда, когда 

кажется, что «ничего не поможет», просто дайте себе шанс, 

поэкспериментируйте. Если эмоции очень сильные, не 

уменьшаются на протяжении больше друх недель – обратитесь к 

специалисту: психологу и психотерапевту, а в случае длительной 

бессонницы или необычных со стояний – то и до психиатра. 

Сборник пригодится всем, кто ищет способы как понять 

полученный травматический опыт, сориентироваться и помочь 

себе и родным улучшить качество жизни и отношений. 

В добрый путь!  

Галина Цыганенко, психолог-психотерапевт 
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ПОВЕРНЕННЯ. ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВИХ  

Укладач – Олена Масик. 

 
 

ВАШ ВОЇН НАРЕШТІ ВДОМА! 

Ви переживали різні почуття – хвилювались, сумували, 

пишалися ним, відчували самотність, раділи його дзвінкам і 

злились, що його не було поряд, коли ви цього потребували. Ви 

мали безсонні ночі, хвилюючись за життя дорогої вам людини, яка 

перебуває у  зоні збройного конфлікту.  

Але зараз  можна зітхнути з полегшенням: ви та ваш 

військовий можете радіти — ви знову разом.  

Зустріч може бути щасливою і хвилюючою. Хоча  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПАМЯТКА ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННЫХ  

Со ставитель – Елена Масик. 

 
 

ВАШ ВОИН НАКОНЕЦ ДОМА! 

Вы переживали разные чувства – волновались, грустили, 

гордились им, чувствовали одиночество, радовались его звонкам и 

злились, что его не было рядом, когда вы в этом нуждались. Вы не 

спали ночами, волнуясь за жизнь дорогого вам человека, который 

находился в зоне вооруженного конфликта.  

Но сейчас можно вздохнуть с облегчением: вы и ваш 

военный можете радоваться – ведь вы снова вместе.  

Встреча может быть счастливой и волнующей. И хотя 
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возз’єднання родини – подія радісна, проте вона може стати для 

всіх і певним випробуванням. Не варто про це забувати. 

Ви та близька вам людина, яка повернулася, увесь цей час 

хоч і підтримували стосунки через телефон, Інтернет чи інші 

засоби зв’язку, проте, все ж отримали різний досвід та змінилися. 

Наприклад, ви навчилися робити щось нове, взяли на себе 

додаткову відповідальність за дітей, за господарство, за роботу 

тощо. Він теж по-іншому себе побачив. Отримав новий для себе 

досвід. Для «знайомства» з цим новим вам обом потрібен буде 

певний час.  

Для того, щоб зробити повернення військового додому 

легшим, вам варто знати, чого очікувати та чи реалістичні ваші 

очікування.  

Важливо! Хоча ви могли бути на зв’язку зі своїм рідним, 

слідкувати за подіями по телебаченню і в Інтернеті, проте ви 

можете не знати багато чого, і ваш рідний може не бажати в цей 

момент розказувати про свій досвід. Як би вам це не було важко, 

не змушуйте його ділитись усім, крізь що він пройшов. Не 

поспішайте! Дайте собі та йому час призвичаїтись! 

ВИ НЕ САМОТНІ! 

Деякі сім’ї військових мають подібні труднощі. Основне 

призначення цього матеріалу – допомогти вам зрозуміти 

симптоми, які можуть бути після повернення військового додому. 

Як ви можете за допомогою простих практичних технік допомоги 

тілу і розуму збалансувати почуття та думки, щоб жити 

повноцінним життям. У нашому житті травматичний стрес 

можуть пережити не лише військові чи ті, хто залишив свої 

домівки. Він може бути на кожному кроці. Той стрес, який 

отримали ви чи ваш рідний, не має стати вашим діагнозом. Часто 

люди після того, як дають своїй психіці та своєму тілу 

зцілитись, значно покращують якість життя та стосунків. 

Для опрацювання травматичного досвіду вам може ще стати у 

нагоді книга психотерапевта П. Левіна «Прокидання тигра –  

зцілення травми»
1
. 

 

                                                 
1 Левин П. Пробуждение тигра - исцеление травмы  

Издательство: АСТ ttp://www.koob.ru/levin_a_p/healing_trauma 
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воссоединение семьи – событие радостное, оно может стать для 

всех и некоторым испытанием. Не стоит об этом забывать. 

Вы и близкий вам человек все это время хоть и 

поддерживали отношения по телефону, Интернету, или при 

помощи других средств связи, однако, все же получили разный 

опыт и изменились. Например, вы научились делать что-то новое, 

взяли на себя дополнительную ответственность за детей, за 

хозяйство, за работу и тому подобное. Он тоже увидел себя по-

другому. Получил новый для себя опыт. Для «знакомства» с этим 

новым вам обоим потребуется некоторое время.  

Чтобы сделать возврат военного домой легче, вам следует 

знать, чего ожидать и реалистичны ли ваши ожидания.  

Важно! Хотя вы и могли оставаться на связи со своим 

родным человеком, следить за событиями по телевидению и в 

Интернете, однако вы можете не знать многого, и ваш родной 

может не желать рассказывать о своем опыте в данный момент. 

Как бы вам это ни было трудно, не заставляйте его делиться всем, 

через что он прошел. Не спешите! Дайте себе и ему время 

привыкнуть! 

ВЫ НЕ ОДИНОКИ! 

Некоторые семьи военных имеют подобные трудности. 

Основное назначение этого материала – помочь вам понять 

симптомы, которые могут проявляться по возвращении военного 

домой. Вы узнаете, как с помощью простых практических техник 

помощи телу и разуму можно сбалансировать чувства и мысли, 

чтобы жить полноценной жизнью. В нашей жизни 

травматический стресс могут пережить не только военные 

или те, кто оставил свои дома. Он может подстерегать нас на 

каждом шагу. Тот стресс, который получили вы или ваш родной, 

не должен стать вашим диагнозом. Дав своей психике и телу 

исцелиться, люди часто значительно улучшают качество 

своей жизни и отношений. Для обработки травматического 

опыта вам может еще пригодиться книга психотерапевта П. Левина 

«Пробуждение тигра — исцеление травмы» 
2
 

                                                 
2 Левин П. Пробуждение тигра - исцеление травмы  

Издательство: АСТ ttp://www.koob.ru/levin_a_p/healing_trauma 
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ЯКИЙ ДОСВІД МАЮТЬ ВІЙСЬКОВІ 

Час, проведений у зоні збройного конфлікту, та отриманий 

там досвід ще довго впливатимуть на вашого рідного 

(військового). Він міг: 

 бути весь час у напрузі, хоч і не визнавати цього;  

 соромитись свого страху, що може загинути;  

 потрапити під обстріл або у засідку; 

 жити у незвичних для цивільної особи умовах; 

 бути агресивним і злим, як до противника, так і до своїх; 

 бачити мертві тіла або частини тіл; 

 дізнатися про смерть або серйозну травму когось із друзів; 

 стріляти самому; 

 вчиняти дії, за які може відчувати провину. 

Перебування у незнайомому місці та серед ворожо 

налаштованих людей також може серйозно ускладнити його життя.  

Отже, близька вам людина повертається додому з «бойовим» 

сприйняттям дійсності. 

Ви можете зіткнутися з тим, що люди, які повернулися із 

зони збройного конфлікту, не хочуть про це говорити. Вони 

можуть хотіти залишити ці спогади у минулому. Вони можуть 

турбуватись від того, що це змінить ставлення сім’ї до них, або ж 

вони не хочуть, щоб сім’я  дізналася про жахи війни.  

Часто вони розділяють службу, побратимів та сімейне 

життя. Розуміння того, чому ваш військовий може засмутитися, 

а то і розлютитися, коли його розпитують про війну, допоможе вам 

краще його зрозуміти та впоратися з його реакціями.   

А ще йому може боліти душа, коли те, що було з ним, 

знецінюється на телебаченні та  в Інтернеті.  

Важливо! Якщо ви маєте бажання висловити своє бачення 

того, що було у військовому конфлікті на сході, зважайте на те, що 

політичні (та й не лише) цінності є досить суперечливими 

питаннями, зарядженими емоціями. Часто їхнє обговорення 

може переростати у конфлікт і відчуження між рідними. 

Якщо ви не хочете цього, намагайтесь уникати з’ясування, хто 

правий,  а хто винуватий! Часто більш кориснішими є  
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КАКОЙ ОПЫТ ИМЕЮТ ВОЕННЫЕ 

Время, проведенное в зоне вооруженного конфликта, и 

полученный там опыт еще долго будут влиять на вашего родного 

(военного). Он мог: 

 все время быть в напряжении, хотя и не признавать этого;  

 стыдиться своего страха гибели;  

 попасть под обстрел или в засаду; 

 жить в непривычных для гражданского лица условиях; 

 быть агрессивным и злым, как к противнику, так и к своим; 

 видеть мертвые тела или их части; 

 узнать о смерти или серьезной травме кого-то из товарищей 

 стрелять самому; 

 совершать действия, за которые впоследствии может 

испытывать вину. 

Пребывание в незнакомом месте и среди враждебно 

настроенных людей также может серьезно осложнить его жизнь.  

Итак, близкий вам человек возвращается домой с «боевым» 

восприятием действительности. 

Вы можете столкнуться с тем, что люди, которые вернулись 

из зоны вооруженного конфликта, не хотят об этом говорить. Они 

могут хотеть оставить эти воспоминания в прошлом. Они могут 

беспокоиться о том, что это изменит отношение семьи к ним, или 

они не хотят, чтобы семья узнала об ужасах войны.  

Часто они разделяют службу, товарищей и семейную 

жизнь. Понимание того, почему ваш военный может 

расстроиться, а то и разозлиться, когда его расспрашивают о 

войне, поможет вам лучше его понять и совладать с его реакцией.  

А еще у него может болеть душа из-за того, что то, чтобыло с 

ним, обесценивается на телевидении и в Интернете. 

Важно! Если вы хотите высказать свое видение того, что 

было в военном конфликте на Востоке, смотрите, на то, что 

политические (и не только) ценности – это довольно спорные 

вопросы, нередко заряженные эмоциями. Часто их обсуждение 

может перерасти в конфликт или даже отчуждение между 

родными людьми. Если вы не хотите этого, старайтесь 

избегать выяснения того, кто прав, а кто виноват! Часто 

более полезными оказываются четырехэтапная  
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чотирьохетапна схема спілкування та десятикрокова модель 

вирішення конфліктів, яку ми розглянемо у розділі 4. 

 

ЯКІ ТИПОВІ РЕАКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО НА БОЙОВИЙ 

ТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС 

Усі ми при зміні однієї ситуації на іншу потребуємо певного 

часу для адаптації. Так само і військовому варто дати собі час, 

щоб призвичаїтись до мирного життя. Особливо якщо він/вона 

не були вдома тривалий період. Такі реакції можуть бути особливо 

сильними у перший місяць після повернення додому. Ці реакції є 

нормальною складовою процесу адаптації. Окремо взяті випадки 

такого реагування  не означають, що у людини почався 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР; детальніше про 

розлад можна прочитати на с.45), який вимагає професійної 

психологічної чи психіатричної допомоги. Про розлад як діагноз 

можуть говорити лише лікарі. Більшість військових, які 

повертаються додому, адаптуються до мирного життя самостійно 

протягом кількох місяців. 

Будь-яка людина, яка повернулася із зони збройного 

конфлікту, може мати небажані спогади про війну. Якщо 

відбуваються події, що її нагадують (вибухи петард, салютів, 

голосні неочікувані звуки, запахи, події), людина може реагувати 

дуже сильно – від появи нав’язливих образів перед очима і 

небажаних думок до спогадів бою (флешбеки (англ. flash — 

спалах, усвідомлення; back — назад) та інтрузії як емоційних 

неочікуваних переживань (лат. intrudo – вриваюсь). Ці спогади і 

емоції можуть бути настільки реалістичними, що людині здається, 

ніби вона знову на війні.  

Людина, яка повернулася з війни, може відчувати тривогу, 

стикаючись із раніше звичними сімейними ситуаціями чи 

труднощами. Більшість військових, які повертаються із зони 

збройного конфлікту, відчувають певні складнощі з адаптацією до 

мирного життя, проте лише у незначної кількості військових 

розвивається ПТСР. 
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схема общения и десятишаговая модель решения конфликтов, 

которую мы рассмотрим в главе 4. 

 

КАКИЕ ТИПИЧНЫЕ РЕАКЦИИ ВОЕННОГО НА БОЕВОЙ 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

Все мы при изменении одной ситуации на другую нуждаемся 

в определенном времени для адаптации. Точно так же и 

военному стоит дать себе время, чтобы привыкнуть к мирной 

жизни. Особенно если он/она не были дома длительное время. 

Такие реакции могут быть особенно сильными в первый месяц 

после возвращения домой. Эти реакции – нормальная со 

ставляющая процесса адаптации. Отдельно взятые случаи такого 

реагирования не означают, что у человека началось 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР; подробнее о 

расстройстве можно прочитать на с.46), требующее 

профессиональной психологической или психиатрической 

помощи. О расстройстве как диагнозе могут говорить только 

врачи. Большинство военных, возвращающихся домой, 

адаптируются к мирной жизни самостоятельно в течение 

нескольких месяцев. 

Любой человек, вернувшийся из зоны вооруженного 

конфликта, может иметь нежелательные воспоминания о войне. 

Если происходят события, напоминающие о ней (взрывы петард, 

салютов, громкие неожиданные звуки, запахи, события), человек 

может реагировать очень сильно – от появления навязчивых 

образов перед глазами и появления нежелательных мыслей, до 

воспоминаний боя (флэшбэки (англ. flash – вспышка, осознание; 

back – назад) и интрузии как эмоциональных неожиданных 

переживаний (лат. intrudo – врываюсь). Эти воспоминания и 

эмоции могут быть настолько реалистичными, что человеку 

кажется, будто он снова на войне.  

Человек, вернувшийся с войны, может ощущать тревогу, 

сталкиваясь с ранее привычными семейными ситуациями или 

трудностями. Большинство военных, которые возвращаются из 

зоны вооруженного конфликта, испытывают определенные 

сложности с адаптацией к мирной жизни, но толькоу небольшого 

числа военных развивается ПТСР. 
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Типові фізичні, емоційні та поведінкові реакції військових 

після повернення додому 

Поведінкові реакції Особливості мислення 

- труднощі з концентрацією 

уваги; 

- чутливість, різке реагування 

на голосні звуки; 

- постійно напоготові, проявляє 

надмірну пильність, бажання 

контролювати все;  

- уникає людей або місць, 

пов’язаних з травматичною 

подією; 

- надмірно вживає алкоголь, 

палить, вживає наркотики; 

- має поганий апетит, не дбає 

про своє здоров’я; 

- має труднощі   з виконанням 

звичних завдань удома або на 

роботі; 

- агресивний стиль керування 

авто. 

- часті негативні спогади про 

війну; 

- погані сни, кошмари; 

- відчуття суму, самотності, 

непотрібності; 

- почуття провини, сорому, 

самоосуду;  

- нав’язливі думки про 

безпеку; 

- недовіра до інших, окрім 

побратимів; 

- знецінення зусиль своїх та 

інших, якщо щось іде «не так», 

як заплановано чи хочеться; 

- негативізм – «все погано»; 

- почуття безнадії щодо 

майбутнього; 

- прийняття рішень без 

обговорення у колі залучених 

до ситуації осіб. 

Фізичні реакції Емоційні реакції 

- безсоння, постійна втома; 

- труднощі зі шлунком та 

вживанням їжі; 

- головний біль та пітливість 

при думці про війну; 

- пришвидшене серцебиття і 

дихання; 

- загострення хронічних 

захворювань; 

- швидка або навпаки 

загальмована реакція. 

- злість, ненависть; 

- відчуття безпорадності, 

страху, нервування; 

- відчуття збудження, 

схвильованості;  

- відчуття шоку, оніміння, 

неможливості відчувати 

позитивні емоції;  

- швидка зміна настрою, від 

надзвичайного піднесення до  

пригнічення. 
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Типичные физические, эмоциональные и поведенческие 

реакции военных по возвращении домой 

Поведенческие реакции Особенности мышления 

- трудности с концентрацией 

внимания; 

- резкая реакция на громкие 

звуки; 

- постоянно настороже, 

проявляет чрезмерную 

бдительность, желание 

контролировать все;  

- избегает людей или мест, 

связанных с травмирующим 

событием; 

- излишне употребляет 

алкоголь, курит, употребляет 

наркотики; 

- имеет плохой аппетит, не 

заботится о своем здоровье; 

- имеет трудности с 

выполнением привычных задач 

по дому или на работе; 

- проявляет агрессивный 

стиль вождения автомобиля. 

- частые негативные 

воспоминания о войне; 

- дурные сны, кошмары; 

- ощущение грусти, 

одиночества, ненужности; 

- чувство вины, стыда, 

самоосуждения;  

- навязчивые мысли о 

безопасности; 

- недоверие к другим, кроме 

товарищей; 

- обесценивание усилий своих 

и других, если что-то идет «не 

так», как запланировано или 

хочется; 

- негативизм – «все плохо»; 

- чувство безнадежности 

относительно будущего; 

- принятие решений без 

обсуждения в кругу 

вовлеченных в ситуации лиц. 

Физические реакции Эмоциональные реакции 

- бессонница, постоянная 

усталость; 

- сложности с желудком и 

приемом пищи; 

- головные боли и потливость 

при мыслях о войне; 

- учащенное сердцебиение и 

дыхание; 

- обострение хронических 

заболеваний; 

- быстрая или, наоборот, 

заторможенная реакция. 

- злость, ненависть; 

- ощущение беспомощности, 

страха, сильные переживания; 

- ощущение возбуждения, 

взволнованность;  

- ощущение шока, онемение, 

чувство невозможности 

испытывать положительные 

эмоции;  

- быстрая смена настроения, от 

чрезвычайного подъема к 

угнетенности. 
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Військовий може стати більш духовним, звернутися до 

своїх справжніх життєвих цінностей і переконань.  Поважати і 

цінувати дружбу та побратимство, з яким зустрілись у зоні 

збройного конфлікту. Тому багато навіть поранених військових 

бажають повернутися до «своїх». Важливо розуміти, що і 

позитивні, і негативні психологічні реакції бойового стресу 

можуть проявлятися одночасно.  

 

Ярослав знав, що іншим бійцям довелося пережити більше, 

ніж йому. Він не був впевнений, що саме ці кілька місяців на сході  

забрали у нього всі почуття. Почуття немов «замерзли».  

 Коли він вперше повернувся додому, все здавалося 

нормальним, він добре почувався і був щасливий знову опинитися 

вдома. Однак десь через кілька місяців після повернення він 

зрозумів, що для нього та його сім’ї щось змінилося.  У Ярослава 

з’явилися труднощі з сім’єю, він більше не радів батьківству, 

двом донькам, 5 та 7 років, не відчував близькості до дружини. 

Якісь дрібниці дратували та злили його, він постійно почувався 

втомленим. Він не відчував бажання обговорити це з Оксаною, з 

якою був одружений 9 років. Коли вона пробувала поговорити з 

ним, він опускав очі та починав длубатися, роблячи все, аби лише 

уникнути прямого погляду.  

Він просто думав, що вона не зможе зрозуміти те, через 

що він пройшов, та те почуття провини, яке він зараз відчуває. 

Крім того, йому здавалося, що дружині та дітям він більше не 

потрібен ... 

 

 

Багато сімей, а також  самі військові відзначають і позитивні 

зміни  у тих, хто повернувся додому: 

 особистісна зрілість та відповідальність; 

 більше цінується сім’я та час, проведений разом із 

сім’єю; 

 почуття впевненості у собі та у власній сім’ї; 

 розуміння свого покликання та віра у свою справу і 

власні сили. 
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Военный может стать более духовным, обратиться к 

своим настоящим жизненным ценностям и убеждениям.  

Уважать и ценить дружбу и братство, которые возникли у них в 

зоне вооруженного конфликта. Поэтому многие, даже среди 

раненых военных, желают вернуться к «своим». Важно понимать, 

что и положительные, и отрицательные психологические реакции 

на боевой стресс могут проявляться одновременно.  

 

Ярослав знал, что другим бойцам пришлось пережить 

больше, чем ему. Он не был уверен, что именно эти несколько 

месяцев на Востоке забрали у него все чувства. Чувства как 

будто «замерзли».  

 Когда он впервые вернулся домой, все казалось 

нормальным, он хорошо себя чувствовал и был счастлив снова 

оказаться дома. Однако где-то через несколько месяцев после 

возвращения он понял, что для него и его семьи что-то 

изменилось.  У Ярослава появились трудности с семьей, он 

больше не радовался отцовству, двум дочерям, 5 и 7 лет, не 

испытывал близости к жене. Какие-то мелочи раздражали и 

злили его, он постоянно чувствовал себя усталым. Он не 

испытывал желания обсудить это с Оксаной, на которой был 

женат 9 лет. Когда она пыталась поговорить с ним, он опускал 

глаза и начинал копошиться, делая все, чтобы только избежать 

прямого взгляда.  

Он просто думал, что она не сможет понять то, через 

что он прошел и то чувство вины, которое он сейчас 

испытывает. Кроме того, ему казалось, что жене и детям он 

больше не нужен... 

Многие семьи, а также военные сами отмечают и 

положительные изменения в тех, кто вернулся домой: 

 личностная зрелость и ответственность; 

 больше ценится семья и время, проведенное вместе с 

семьей; 

 чувство уверенности в себе и в собственной семье; 

 понимание своего призвания и вера в свое дело и 

собственные силы. 
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ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО 

ДОДОМУ 

Ви та ваш рідний вступаєте в постмобілізаційний етап. Це 

період, коли військовий повертаються додому і сім’ї, знову 

звикають до спільного життя. Кожне повернення і з’єднання сім’ї – 

особливе. Якщо ваш військовий вже повертався із зони збройного 

конфлікту, ви можете думати: «Я знаю, чого очікувати», однак 

наступна демобілізація може бути не легшою. Військовий може 

зазнати інших стресів або травматичних подій під час служби або 

ж життя вдома може змінитися з появою нової дитини,  хворобою 

когось із членів сім’ї або інших ситуацій. Будь-які з цих обставин 

можуть зробити повернення і призвичаювання до мирного життя 

іншим або ж важчим.   

Коли військовий повертається додому, ви можете відчувати, 

ніби ви мало знаєте один одного. Для відновлення колишньої 

близькості, довіри і підтримки необхідно навчитися знову довіряти 

одне одному і покладатися один на одного. 

Плани, мрії та очікування кожного можуть 

трансформуватися через ті зміни, що трапилися у зоні збройного 

конфлікту, або ж  удома, або ж водночас і там, і там.  

Часом буває необхідно переглянути та переоцінити сімейні 

ролі. Наприклад, ви не хочете позбуватися того контролю над 

сімейною ситуацією, який мали, коли він був на службі, або, 

навпаки, хочете відпочити і перекинути на нього частину, бо 

«тягнули все самі».  

Ви можете підготуватися до повернення вашого 

військового. 

 Вивчіть інформацію про те, чого очікувати, та продумайте, як 

ви можете з цим справлятися. Попрактикуйте техніки 

самодопомоги самі. 

 Поговоріть з іншими родинами, в яких військові вже 

повернулися додому. 

 Турбуйтеся про себе.  

 Пам’ятайте, що кожне возз’єднання родини – особливе, 

воно може відрізнятися від попереднього.  
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ ВОЕННОГО 

ДОМОЙ 

Вы и ваш родной вступаете в постмобилизационный этап. 

Это период, когда военный возвращаются домой, и семьи снова 

привыкают к совместной жизни. Каждое возвращение и 

воссоединение семьи – особенное. Если ваш военный уже 

возвращался с зоны вооруженного конфликта, вы можете думать: 

«Я знаю, чего ожидать», однако следующая демобилизация может 

оказаться не легче. Военный может подвергнуться другим 

стрессам или травмирующим событиям во время службы, или же 

жизнь дома может измениться с появлением нового ребенка, или 

болезни кого-то из членов семьи или других ситуаций. Любые из 

этих обстоятельств могут сделать возвращение и привыкание к 

мирной жизни другим или более тяжелым.   

Когда военный возвращается домой, вы можете ощущать, 

как будто вы мало знаете друг друга.  Для восстановления прежней 

близости, доверия и поддержки необходимо научиться снова 

доверять друг другу и полагаться друг на друга. 

Планы, мечты и ожидания каждого могут измениться из-за 

тех изменений, которые произошли в зоне вооруженного 

конфликта, или же дома, или же и там, и там одновременно.  

Иногда бывает необходимо пересмотреть и переоценить 

семейные роли. Например, вы не хотите избавляться от того 

контроля над семейной ситуацией, который имели, когда он был на 

службе, или, наоборот, хотите отдохнуть и перебросить на него 

часть обязанностей, потому что «тянули все сами».  

Вы можете подготовиться к возвращению вашего 

военного. 

 Изучите информацию о том, чего ожидать, и продумайте, как 

вы можете с этим справляться. Самостоятельно попрактикуйте 

техники самопомощи. 

 Поговорите с другими семьями, в которых военные уже 

вернулись домой. 

 Заботьтесь о себе.  

 Помните, что каждое воссоединение семьи – особое и может 

отличаться от предыдущего.  
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Подружжя 

 

Зазвичай після повернення починається фаза «медового 

місяця», яка триває досить короткий період.  

Ваш чоловік/дружина під час збройного конфлікту міг/могла 

пережити як багато позитиву, так і мати травматичний досвід. 

Ви за час відсутності чоловіка/дружини могли стикатися з 

різними труднощами і самостійно вирішувати їх. Ви можете 

відчувати злість через те, що вам довелося самій справлятися з 

побутовими завданнями за час його/її відсутності. Ви можете 

відчувати гордість за те, з чим могли впоратися за час його 

відсутності.  

Ваше власне життя теж може змінюватися, у вас можуть 

з’явитися нові знайомі або друзі.  

Можуть постати питання невірності чи інші питання.  

Можливо, вам необхідно обговорити ці зміни і зобов’язання 

один перед одним, у ваших стосунках.  

Чи однаково переживають повернення додому чоловіки- і 

жінки-військові? 

І чоловіки, і жінки часто відчувають, що ніхто не може 

зрозуміти, через що їм довелося пройти. Після демобілізації 

чоловіки і жінки часто по-різному повертаються в родину. 

Дослідження США показують, що іноді у жінок можуть бути 

складнощі з вагою (схуднення чи переїдання). 

Для того, щоб справитися зі стресом, чоловіки, як правило, 

ізолюються, можуть шукати духовну і моральну підтримку у 

побратимів, давніх друзів. Жінки частіше пробують поділитися 

своїми почуттями і враженнями з партнерами. Однак, вони можуть 

швидко дратуватися або нервувати, якщо відчувають, що 

підтримка не така, яку вони очікують. Їхні чоловіки можуть не 

розуміти або нехтувати негативними переживаннями у жінок.  

Застереження! Не тому що їм байдуже, а тому що важко 

витримати їх, бракує самому сил та енергії, таким чином, вони 

не можуть надати саме ту підтримки, якої потребує жінка, але 

можуть надати іншу.  
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Брак 

 

Обычно после возвращения начинается фаза «медового 

месяца», которая длится достаточно короткий период.  

Ваш муж/жена во время вооруженного конфликта мог/могла 

пережить как много позитива, так и иметь травматический опыт. 

За время отсутствия мужа/жены вы могли сталкиваться с 

различными трудностями и самостоятельно решать их. Вы можете 

чувствовать злость из-за того, что вам пришлось самостоятельно 

справляться с бытовыми задачами за время его/ее отсутствия. Вы 

можете чувствовать гордость за то, с чем смогли справиться за 

время его отсутствия.  

Ваша собственная жизнь также может меняться, у вас могут 

появиться новые знакомые или друзья.  

Могут возникнуть вопрос неверности или иные вопросы.  

Возможно, вам необходимо обсудить эти изменения и 

обязательства в ваших отношениях друг с другом.  

Одинаково ли переживают возвращение домой мужчины и 

женщины-военные? 

И мужчины, и женщины часто чувствуют, что никто не может 

понять, через что им пришлось пройти. После демобилизации 

мужчины и женщины часто по-разному возвращаются в семью. 

Исследования США показывают, что иногда у женщин могут быть 

сложности с весом (похудение или переедание). 

Для того, чтобы справиться со стрессом, мужчины, как 

правило, изолируются, могут искать духовную и моральную 

поддержку у собратьев, старых друзей. Женщины чаще пытаются 

поделиться своими чувствами и впечатлениями с партнерами. 

Однако, они могут быстро раздражаться или нервничать, если 

чувствуют, что поддержка не соответствует их ожиданиям. Их 

мужья могут не понимать или пренебрегать негативными 

переживаниями у женщин.  

Предостережение! Не потому что им все равно, а потому 

что трудно выдержать их, не хватает самому сил и энергии, 

таким образом, они не могут предоставить именно ту поддержку, в 

которой нуждается женщина, но могут предоставить другую.  
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Діти 

 

Підготуйте дітей до повернення тата/мами із зони збройного 

конфлікту. Потреби дітей могли дещо змінитися за час відсутності 

тата/мами, можливо, їм знадобиться деякий час, щоб знову відчути 

душевну близькість з татом/мамою, особливо, якщо вони були 

дуже маленькими на час його/її від’їзду.  

Діти реагують відповідно до свого віку. 

Немовлята (12 місяців або менше) можуть реагувати на 

зміни у розпорядку дня, оточення, на зміни настрою матері/тата 

або її/його доступність. Діти можуть ставати млявими, 

відмовлятися від їжі та навіть втрачати вагу або переїдати.  

Діти 1-3 років можуть ображатися, «дутися», плакати, 

влаштовувати гнівні істерики, погано спати, якщо мама/тато  має 

труднощі або недоступні весь час.  

Дошкільнята (3-6 років) можуть повертатися до більш 

дитячої поведінки, регресувати, можуть мати труднощі з туалетом, 

смоктання пальця, порушення сну, тривожність, роздратування, 

«висіння» на мамі. Також вони можуть легко впадати у гнів, бути 

пригніченими або агресивними або ж скаржитися на неприємні 

відчуття або біль. Вони можуть думати, що батька мобілізували, 

«бо я поганий». Детальніше про особливості переживання дітьми 

цього віку буде йти мова зі с.69 по 105. 

Діти молодшого шкільного віку (6-12 років) можуть 

нервувати, бути агресивними або капризувати і скаржитися «на 

все», нити. У них може з’являтися головний або шлунковий біль 

тощо.  

Дуже часто дошкільнята або молодші школярі турбуються 

про безпеку батька/мами вдома або навіть боятись його/її.  

Підлітки (13-18 років) можуть хвилюватися, нервувати, 

протестувати. Також їм може не подобатися новий розподіл 

сімейних ролей і сімейних обов’язків після повернення 

батька/мами додому. Детальніше про особливості переживання 

дітьми цього віку буде йти мова зі с. 107 по 143. 
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Дети 

 

Подготовьте детей к возвращению папы/мамы из зоны 

вооруженного конфликта.  Потребности детей могли несколько 

измениться за время отсутствия папы/мамы, возможно, им 

понадобится некоторое время, чтобы снова почувствовать 

душевную близость с папой/мамой, особенно, если они были 

очень маленькими во время его/ее отъезда.  

Дети реагируют соответственно своему возрасту. 

Младенцы (12 месяцев или меньше) могут реагировать на 

изменения в распорядке дня, окружение, на изменения настроения 

матери/отца или ее/его доступность. Дети могут становиться 

вялыми, отказываться от еды и даже терять вес или переедать.  

Дети 1-3 лет могут обижаться, «дуться», плакать, 

устраивать гневные истерики, плохо спать если у мамы/папы 

сложности или он/она недоступны все время.  

Дошкольники (3-6 лет) могут возвращаться к более детскому 

поведению, регрессировать, у них могут быть сложности с 

туалетом, со сание пальца, нарушение сна, тревожность, 

раздражение, «повисание» на маме. Также они могут легко 

раздражаться, впадать в гнев, быть подавленными или 

агрессивными, или жаловаться на неприятные ощущения или 

боль. Они могут думать, что отца мобилизовали, «потому что я 

плохой». Подробнее об особенностях переживания детьми этого 

возраста речь будет идти со с.70 по 106. 

Дети младшего школьного возраста (6-12 лет) могут 

нервничать, быть агрессивными или капризничать и жаловаться 

«на все», ныть. В них может появляться головная или желудочная 

боль и тому подобное.  

Очень часто дошкольники или младшие школьники 

беспокоятся о безопасности отца/мамы дома, или даже боятся 

его/ее.  

Подростки (13-18 лет) могут волноваться, нервничать, 

протестовать. Также им может не нравиться новое разделение 

семейных ролей и семейных обязанностей после возвращения 

отца/матери домой. Подробнее об особенностях переживания 

детьми этого возраста речь будет идти со с.108 по 144. 
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Батьки військового 

 

Батьки та інші члени сім’ї так само повинні 

пристосовуватися до його, як і його дружина/чоловік.  Вони теж 

повинні зрозуміти, що за час служби всі змінилися і 

подорослішали.  Їхні стосунки з сином/донькою, що повернувся із 

зони збройного конфлікту, також змінилися і будуть іншими. Доки 

вони «знайомляться» знову, їм необхідно зважати на певні рамки 

стосунків.  

 Батькам та іншим близьким родичам дуже легко перейти до 

того типу стосунків, який був до участі військового у збройному 

конфлікті. Вони хочуть піклуватися про нього так, як він, можливо, 

вже не потребує або ж не хоче. Або, навпаки, вони можуть не 

сприйняти його позиції чи цінності.  

 

 

 

 

 

Поради щодо допомоги дітям будь-якого віку: 

 

 забезпечте додаткову увагу, піклування та фізичну 

близькість (обійми, поглажування, дружні дотики); 

 зрозумійте, що дитина може злитися і, можливо, вона 

має на це право; 

 обговорюйте ситуацію, дайте дітям зрозуміти, що вони 

можуть говорити про свої почуття;  

 прийміть те, що вони відчувають, і не говоріть, що такі 

почуття неправильні, неадекватні,  так не можна; 

 розкажіть дітям, що такі почуття є нормальними, 

приготуйтеся до того, що це доведеться говорити 

багато разів; 

 зберігайте звичайний ритм життя і плануйте події 

заздалегідь. 
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Родители военного 

 

Родители и другие члены семьи так же должны 

приспосабливаться к нему, как и его/ее жена/муж.  Они тоже 

должны понять, что за время службы все изменились и 

повзрослели.  Их отношения с сыном/дочерью, вернувшимися из 

зоны вооруженного конфликта, также изменились и теперь будут 

другими. Пока они «знакомятся» заново, им необходимо учитывать 

определенные рамки отношений.  

 Родителям и другим близким родственникам очень легко 

перейти к тому типу отношений, который был до участия военного 

в вооруженном конфликте.  Они хотят проявлять заботу о нем, в 

которой он, возможно, уже не нуждается или которой больше ее не 

желает. Или, наоборот, они могут не воспринять его позиции или 

ценности.  

 

 

 

Советы по помощи детям любого возраста: 

 

 обеспечьте дополнительное внимание, заботу и 

физическую близость (объятия, поглаживания, 

дружеские прикосновения) 

 поймите, что ребенок может злиться и, возможно, он 

имеет на это право; 

 обсуждайте ситуацию, дайте детям понять, что они 

могут говорить о своих чувствах;  

 примите то, что они чувствуют, и не говорите, что 

такие чувства неправильные, неадекватные и что так 

нельзя; 

 расскажите детям, что такие чувства являются 

нормальными, приготовьтесь к тому, что это 

придется говорить много раз; 

 сохраняйте обычный ритм жизни и планируйте 

события заранее. 
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Женя з нетерпінням чекала чоловіка Богдана додому. Його не 

було більше півроку, і вона дуже зраділа, коли він нарешті мав 

приїхати додому. Вона дуже пишалася тим, що сама впоралася з 

домашнім господарством та двома синами за час відсутності 

чоловіка.  

Але ситуація, коли Богдан повернувся, виявилася важкою. 

Їхній молодший син, Ігор, навіть не впізнав батька і починав 

плакати, коли Богдан брав його на руки. Богдан злився і скоро 

покинув навіть спроби спілкуватися з дітьми. Також здавалося, 

що він втратив інтерес до дружини, хоча вона намагалася 

виправити ситуацію і демонструвала свою турботу про нього. 

Коли Женя намагалася доторкнутися до чоловіка чи обійняти 

його, він напружувався або відсторонювався, їй було боляче 

думати, що Богдан більше її не любить.   

Але Женя була наполеглива у тому, щоб дати Богдану час 

впорядкувати думки, прийняти досвід війни. Одного разу вона 

наважилась зателефонувати психологу, зустрітись з ним. На 

кількох консультаціях вона розказувала про свої страхи і тривоги. 

Після проговорювання та пошуку власних сил для відновлення, їй 

щоразу ставало легше. Женя навіть наважилась запропонувати 

Богдану звернутись до фахівця. На диво, чоловік  погодився піти до 

іншого психолога. Після кількох консультацій Богдан ставав дедалі 

більш відкритим, почав ділитися своїми думками з Женею. Це було 

дуже непросто, і попереду на Женю та Богдана чекала нелегка 

праця з відновлення близькості між ними, але потроху це вже 

починало нагадувати їхні колишні стосунки. 



28 

 

Женя с нетерпением ждала возвращения мужа Богдана 

домой. Его не было более полугода, и она очень обрадовалась, когда 

он наконец должен был вернуться домой. Она очень гордилась 

тем, что сама справлялась с домашним хозяйством и двумя 

сыновьями во время отсутствие мужа.  

Но ситуация, когда Богдан вернулся, оказалась тяжелой. Их 

младший сын, Игорь, даже не узнал отца и начинал плакать, когда 

Богдан брал его на руки. Богдан злился и скоро оставил даже 

попытки общения с детьми. Также казалось, он потерял интерес 

к жене, хотя она пыталась исправить ситуацию, и 

демонстрировала свою заботу о нем. Когда Женя пыталась 

прикоснуться к мужу или обнять его, он напрягался или 

отстранялся, и ей было больно думать о том, что Богдан больше 

ее не любит.   

Но Женя была настойчива в том, чтобы дать Богдану время 

упорядочить мысли, принять опыт войны. Однажды она решилась 

позвонить психологу, встретиться с ним. На нескольких 

консультациях она делилась своими страхами и тревогами. После 

проговаривания и поиска собственных сил для восстановления, ей с 

каждым разом становилось легче. Женя даже решилась 

предложить Богдану обратиться к психологу. На удивление, он 

тоже согласился пойти к другому психологу. На протяжении 

нескольких консультаций он становился все более открытым, 

начал делиться своими мыслями с Женей. Это было очень 

непросто, и впереди Женю и Богдана ждала нелегкая работа по 

восстановлению близости между ними, но понемногу их 

отношения уже начинали напоминать то, что было прежде. 
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ЯК СПРАВИТИСЯ ЗІ СТРЕСОМ 

 

Ось декілька рекомендацій, які допоможуть вашій сім’ї 

адаптуватись після повернення військового. 

 

Возз’єднання. 

 Переконайтеся, що у військовий/а, який/а повернувся/лась 

додому, є можливість якусь частину вільного часу проводити 

віч-на-віч із кожним членом сім’ї або близьким другом. 

 Підтримуйте його/її у стосунках з іншими,  але також давайте 

йому/їй якийсь час провести наодинці із самим/ою собою. 

Проведення певного часу з побратимами, друзями може бути 

корисним, але необхідно встановити баланс із часом, 

проведеним із сім’єю.  

 Експериментуйте з різними стилями спілкування (дещо про 

це буде зі с.149). Ваш чоловік/дружина або син/дочка звик/ла  

до воєнного стилю розмов і «обмеженого інформування». 

Можливо, йому/їй доведеться заново зрозуміти важливість 

обміну інформацією. Ситуація з запитанями про війну є не 

однозначною, наполягати або змушувати точно не варто, 

наприклад, щось типу такого: «Як ти почувався, коли 

стріляв?» тощо. Знайте, що ваш рідний може відмовлятися 

розповідати навіть про дрібні речі. Можливо, вам більш 

підійде непрямий підхід. Ви можете використати ті види 

діяльності, які спонукатимуть до розмов, замість того, щоб 

дивитися телевізор. Такими видами діяльності можуть бути 

спільні прогулянки, виконання якоїсь спільної роботи,  

спільні спортивні або інтелектуальні ігри (детальніше про 

ігри буде на с.75, 105).  

 Висловлюйте впевненість, що вам вдасться справитися з цією 

ситуацією, і ви знову станете щасливою сім’єю.  
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КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

 

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вашей семье 

адаптироваться после возвращения военного. 

 

Воссоединение. 

 Убедитесь, что у военного/ой, который/ая вернулся/лась 

домой, есть возможность какую-то часть свободного времени 

проводить с глазу на глаз с каждым членом семьи или 

близким другом. 

 Поддерживайте его/ее в отношениях с другими, но также 

давайте ему/ей какое-то время провести и наедине с самим/ой 

собой. Проведение определенного времени с товарищами, 

друзьями может быть полезным, но необходимо установить 

баланс со временем, проводимым с семьей.  

 Экспериментируйте с различными стилями общения 

(немного об этом будет со с.150). Ваш муж/жена или 

сын/дочь привык/ла к военному стилю разговоров и 

«ограниченного информирования». Возможно, ему/ей 

придется заново понять важность обмена информацией. 

Вопрос о том, стоит ли спрашивать о войне, является 

неоднозначным, но настаивать или заставлять точно не стоит, 

например: «Что ты чувствовал, когда стрелял?» и тому 

подобное. Знайте, что ваш родной может отказываться 

говорить даже о мелких вещах.  Возможно, вам лучше 

подойдет непрямой подход. Вы можете использовать те виды 

деятельности, которые будут побуждать к разговорам, вместо 

того, чтобы смотреть телевизор. Такими видами деятельности 

могут быть совместные прогулки, выполнения какой-то 

совместной работы, совместные спортивные или 

интеллектуальные игры (детальне о играх будет на с. 76, 106).  

 Выражайте уверенность, что вам удастся справиться с этой 

ситуацией и вы снова станете счастливой семьей.  
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Розділяйте або ж переоцінюйте сімейні ролі, обов’язки 

тощо.  

 Будьте готові до того, що домашні ролі в родині можуть 

змінитися (і також можуть змінитися особистісні риси 

характеру). Дещо про зміну ролей буде на с. 19, 131. 

 Поговоріть про те, що нового ви навчилися робити,  

виконанню яких домашніх обов’язків кожен з вас надає 

перевагу (тепер це можуть бути абсолютно інші речі, відмінні 

від тих, які були до служби чоловіка/дружини у війську). 

 За потреби йдіть на компроміси. Ви обидва маєте бути 

впевнені, що потреби кожного з вас розуміють і поважають.  

 

Піклуйтеся про себе, долайте стрес через здоровий спосіб 

життя. 

 Виконуйте фізичні вправи (наприклад, прогулянки на 

свіжому повітрі, йога). Багато йога-вправ ви можете знайти 

на https://www.youtube.com. Наприклад, українською 

https://youtu.be/BT-tP7vsgQ вправи для початківців, 

російською https://youtu.be/E5i4rDc_GA8. Обов’язкове 

щоденне фізичне навантаження (від занять фізкультурою до 

рубання дров чи порання на ділянці, у дворі). Для виведення 

гормонів стресу ви повинні раз на день пропотіти від 

фізичного навантаження. 

 Використовуйте техніки розслаблення (детальніше на с. 35, 

37, 115, зі с. 183 по 195), виконуйте дихальні вправи 

(ефективність цих вправ підтверджена в процесі нашої 

дворічної діяльності). Добре допомагає розслабитись ваш 

дозвіл собі займатись улюбленою справою/хобі. Якщо ви 

віруючі, добре допомагає молитва чи відвідування служби.  

 Забезпечте тривалий нічний сон (8-9 годин) або визначте, 

який розпорядок для вас є оптимальний, і намагайтесь його 

дотримуватись. 

https://www.youtube.com/
https://youtu.be/BT-tP7vsgQ
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Разделяйте или переоценивайте семейные роли, 

обязанности и тому подобное. 

 Будьте готовы к тому, что домашние роли в семье могут 

измениться (также могут измениться и личностные черты 

характера). Немного подробнее об изменении ролей речь 

пойдет на с. 20, 132. 

 Поговорите о том, что нового вы научились делать, 

выполнение каких домашних обязанностей предпочитает 

каждый из вас (теперь это могут быть совершенно другие 

вещи, отличные от тех, которые были до службы мужа/жены 

в армии). 

 При необходимости идите на компромиссы. Вы оба должны 

быть уверены, что потребности каждого из вас понимаются и 

уважаются.  

 

Заботьтесь о себе, преодолевайте стресс при помощи 

здорового образа жизни. 

 Выполняйте физические упражнения (например, прогулки на 

свежем воздухе, йога). Вы сможете найти много йога-

упражнений на https://www.youtube.com. Например, по-

украински https://youtu.be/_BT-tP7vsgQ упражнения для 

начинающих, по-русски https://youtu.be/E5i4rDc_GA8. 

Обязательная ежедневная физическая нагрузка (от занятий 

физкультурой до рубки дров или уборки на участке, во 

дворе). Для вывода гормонов стресса вы должны раз в день 

пропотеть от физической нагрузки. 

 Используйте техники расслабления (подробнее на с.36, 38, 

116, со с. 184 по 196), выполняйте дыхательные упражнения 

(эффективность этих упражнений подтверждена в ходе 

нашей двухлетней деятельности). Хорошо помогает 

расслабиться ваше разрешение себе заниматься любимым 

делом/хобби. Если вы веруете, хорошо помогает молитва или 

посещение службы.  

 Обеспечьте длительный ночной сон (8-9 часов), или 

определите оптимальный для вас график и старайтесь его 

придерживаться. 

 

https://www.youtube.com/
https://youtu.be/_BT-tP7vsgQ
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 Якщо ви вживаєте алкоголь, робіть це помірно: важливо не 

використовувати алкоголь як снодійне, оскільки він заважає 

глибоким фазам сну; і не вживайте алкоголь як спосіб 

уникнення негативних спогадів або реакцій, почуттів, які 

повинні бути вирішені. Вживання алкоголю з цих причин, як 

правило, призводить до виникнення залежності та 

серйозніших ускладнень у довгостроковій перспективі. Варто 

знати, що часте вживання алкоголю веде до змін 

нейрорегуляції мозку, коли дофамін (гормон радощів та 

задоволення) надходить від алкоголю, блокує його 

самостійну виробітку мозком. Як формується залежність? У 

цьому процесі варто враховувати роль іншого нейромедіатора 

— серотоніну (регулює настрій, покращує сон та апетит). 

Внаслідок негативних переживань його кількість 

зменшується, а тому знижується здатність сказати «стоп 

дофаміну від алкоголю». І мозок людини «без гальм» буде 

хотіти дедалі більше дофаміну, що формуватиме залежність. 

Таким чином, варто звести вживання алкоголю до мінімуму, 

або взагалі відмовитися від нього (навіть легкоалкогольних 

напоїв). Вживання алкоголю робить неможливим 

самоконтроль над вашими реакціями. Він посилює стрес та 

призводить до погіршення психологічного стану (алкоголь — 

це депресант).  

 Більше дізнайтесь про те, що таке бойовий стрес, бойова 

втома і гострий стрес та посттравматична стресова реакція 

або ПТСР, методики самодіагностики та самодопомоги. 

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті 

dopomoga.life. 

 Встановіть, наскільки це можливо, розпорядок дня (лягайте в 

один і той самий час, харчуйтесь. Відпочивайте, працюйте)  

 Вживайте по можливості сезонні овочі та фрукти, а.бо 

мультивітамінні комплекси (ідеально підходять 

мультивітаміни для вагітних, оскільки там збільшена норма 

вітамінів, що дає змогу організму поновити  
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 Если вы употребляете алкоголь, делайте это умеренно:  

важно не использовать алкоголь как снотворное, поскольку 

он мешает глубоким фазам сна, и не употребляете алкоголь 

как способ избежать негативных воспоминаний или реакций, 

чувств, которые должны быть решены. Употребление 

алкоголя по этим причинам, как правило, приводит к 

возникновению зависимости и более серьезных трудностей в 

долгосрочной перспективе. Стоит знать, что частое 

употребление алкоголя приводит к изменению 

нейрорегуляции мозга, когда дофамин (гормон радости и 

удовольствия) поступая от алкоголя, блокирует его 

выработку мозгом самостоятельно. Как же формируется 

зависимость? В этом процессе следует учитывать роль 

другого нейромедиатора – серотонина (регулирует 

настроение, улучшает сон и апетит). Вследствии негативных 

переживаний – уменьшается его количество, и снижается его 

способность сказать «стоп дофамину от алкоголя». И мозг 

человека «без тормозов» будет хотеть больше и больше 

дофамина, формируя зависимость. Таким образом, следует 

ограничить употребление алкоголя к минимуму, или вообще 

отказаться от него (даже легкоалкогольних напитков) 

Употребление алкоголя делает невозможным самоконтроль 

над вашими реакциями. Он усиливает стресс и приводит к 

ухудшению психологического со стояния (алкоголь – это 

депрессант). 

 Узнайте больше о том, что такое боевой стресс, боевая 

усталость, острый стресс и посттравматическая стрессовая 

реакция или ПТСР, методики самодиагностики и 

самопомощи. Более подробную информацию можно найти 

на сайте dopomoga.life. 

 Установите, насколько то возможно, распорядок дня 

(ложитесь в одно и то же время, питайтесь. Отдыхайте. 

работайте). 

 По возможности употребляйте сезонные овощи и фрукты, 

или мультивитаминные комплексы (идеально подходят 

мультивитамины для беременных, поскольку в них увеличена 

норма витаминов, что позволяет организму восстановить  
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використані під час стресових подій запаси мікроелементів у 

більш короткий час). 

 Заведіть собі щоденник (навіть шкільний, де плануватимете 

основні події на тиждень. Важливо планувати дозвілля з 

родиною або чергувати його з тими заняттями, коли хочеться 

побути на самоті!). Можна завести зошит, де щодня протягом 

15 хвилин ви будете записувати всі думки, які до вас 

приходять, все, що турбує або лякає. Для дотримання часу 

краще завести будильник. Записи потім можна порвати на 

дрібні шматки або спалити надворі (дотримуйтесь правил 

пожежної безпеки!). 

 Зменшіть кількість або взагалі відмовтесь, на час 

відновлення, від кофеїновмісних напоїв – кава, чай (особливо 

пакетовані чи розчинні) – вони надлишково перезбуджують 

нервову систему. Краще вживати чаї з шипшини, трав’яні 

збори, липу, м’яту, мелісу, ромашку тощо, соки, компоти з 

сушки і ягід, морси.  

 По можливості бажано митись щодня або кілька разів на 

тиждень. Якщо немає протипоказань і є змога, відвідуйте 

баню, басейн, просіть домашніх, або самі робіть легкий 

масаж напружених зон тіла.  

 Уникайте дивитися телевізор цілодобово! Зменшіть до 

мінімуму перегляд новин. Вплинути на ситуацію, показану в 

новинах, ви не можете, а новини здійснюють негативний 

психоемоційний вплив на вас. Замість новин краще дивитися 

відео для релаксації. Якщо дуже хочеться, можна переглядати 

новини не частіше 1 разу на тиждень у чітко визначений день 

і час.  

 При сильних емоційних реакціях (тривога, паніка, вибух 

агресії, постійна злість) виконувати дихальні вправи – 

дихання по квадрату: на рахунок 1,2,3,4 повільно вдихніть, 

при цьому живіт випинається вперед, м’язи живота 

розслаблені, а грудна клітка нерухома. На наступні чотири 

рахунки (1,2,3,4) затримайте дихання і  
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использованные при стрессовых событиях запасы 

микроэлементов в более короткий срок). 

 Заведите себе дневник (даже школьный, где вы будете 

планировать основные события на неделю. Важно 

планировать досуг с семьей или чередовать его с теми 

занятиями, когда хочется побыть в одиночестве!). Можно 

завести тетрадь, где ежедневно в течение 15 минут вы будете 

записывать все мысли, которые приходят в голову, все, что 

беспокоит или пугает. Для соблюдения времени лучше 

завести будильник. Записи затем можно порвать на мелкие 

кусочки или сжечь на улице (соблюдайте правила пожарной 

безопасности!). 

 Уменьшите количество или откажитесь на время 

восстановления от кофеиносодержащих напитков- кофе, чай 

(особенно пакетированные или растворимые) – они излишне 

перевозбуждают нервную систему. Лучше употреблять чаи из 

шиповника, травяные сборы, липу, мяту, мелиссу, ромашку и 

т.д., соки, компоты из сушки и ягод, морсы.  

 По возможности желательно мыться каждый день или 

несколько раз в неделю. Если отсутствуют противопоказания 

и есть возможность, посещайте баню, бассейн, просите 

домашних, или сами делайте легкий массаж напряженных 

зон тела.  

 Избегайте смотреть телевизор круглосуточно! Уменьшите до 

минимума просмотр новостей. Повлиять на ситуацию, 

показанную в новостях, вы не сможете, в то время, как 

новости оказывают негативное психоэмоциональное 

воздействие на вас. Вместо новостей лучше смотреть видео 

для релаксации. Если очень хочется, просматривать новости 

лучше не чаще 1 раза в неделю в строго определенный день и 

время.  

 При сильных эмоциональных реакциях (тревога, паника, 

взрывы агрессии, постоянная злость) выполнять 

дыхательные упражнения – дыхание по квадрату: На счет 1,2, 

3,4 медленно вдохните, при этом живот выпячивается вперед, 

мышцы живота расслаблены, а грудная клетка неподвижна. 

На следующие четыре счета (1,2,3,4) задержите дыхание и  
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плавно видихніть на рахунок (1,2,3,4,5,6), під час якого 

підтягніть м’язи живота до хребта. Перед наступним вдихом 

знову пауза на 2-4 рахунки. Слід пам’ятати, що дихати 

потрібно тільки носом і плавно (так, ніби перед вашим носом 

на відстані 10-15 см висить пушинка, і вона не повинна 

коливатися). Вже через 3-5 хвилин такого дихання ви 

помітите, що ваш стан став значно спокійнішим і 

врівноваженим.  

 Для самозаспокоєння перед сном дихати за схемою: рахунок 

1,2,3,4 – вдих носом, 1, 2 пауза, 1,2,3,4,5,6,7,8 – повільний 

видих ротом. При безсонні дихати в такому режимі по 3-4 хв. 

щодня 6-8 разів на день. 

 З іншими техніками саморегуляції ви можете познайомитись 

на с.115, зі с. 183 по 195. 

НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО! 

 Не змушуйте вашого військового говорити. Можливо, він 

ніколи не буде почуватися зручно настільки, щоб розповісти 

вам про свій бойовий досвід. Краще спробуйте такі 

альтернативні способи, як розмови зі свідками цих подій. 

Робіть це, не приховуючи від свого військового. Хіба що ви 

можете їм сказати: «Мені б хотілося дізнатись про твоє життя 

там, але якщо ти не готовий чи не хочеш розповідати, я 

приймаю твоє рішення. Дай мені знати, коли ти схочеш 

розказати». Дещо про розмову з військовим на цю тему є ще 

на с.43, 61. 

 Увага! Ми могли би порадити не зупиняти і не тікати від 

теми, коли він говорить, але майте на увазі, що вам самим 

може бути важко і боляче слухати його (саме потреба 

уберегти вас від болю, співчуття може спонукати його 

замикатись у собі). Як бути в такій ситуації? Як варіант, 

будьте чесними і щирими у співчутті. Можете сказати щось 

таке: «Я бачу, як важливо тобі говорити, мені це боляче чути. 

Я би все зробив/ла, щоб захистити тебе і себе від нього. І я 

радію, що нам вдалося це пережити». Намагайтеся не давати 

оцінок: «Та я знаю, як тобі було весь час». Наприклад, не 

говоріть: «Те, що тобі довелося робити, це  
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плавно выдохните на счет (1,2,3,4,5,6), во время 

которогоподтяните мышцы живота к позвоночнику. Перед 

следующим вдохом снова сделайте паузу на 2-4 счета. 

Следует помнить, что дышать нужно только носом и плавно 

(так, будто перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висит 

пушинка, и она не должна колебаться). Уже через 3-5 минут 

такого дыхания вы заметите, что ваше со стояние стало 

значительно спокойнее и уравновешеннее.  

 Для самоуспокоения перед сном, дышать по схеме: счет 1,2, 

3,4 – вдох носом, 1,2 пауза, 1,2,3,4,5,6,7,8 – медленный выдох 

ртом. При бессоннице дышать в таком режиме по 3-4 мин 

ежедневно 6-8 раз в день. 

 С другими техниками саморегуляции можно ознакомиться на 

с.116, со с. 184 по 196. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 

 Не заставляйте вашего военного говорить. Возможно, он 

никогда не будет чувствовать себя достаточно удобно, чтобы 

рассказать вам о своем боевом опыте. Лучше попробуйте 

такие альтернативные способы, как разговоры со 

свидетелями этих событий. Делайте это, не скрывая от своего 

военного. Разве что вы можете сказать ему/ей: «Мне бы 

хотелось узнать о твоей жизни там, но, если ты не готов или 

не хочешь рассказывать, я принимаю твое решение. Дай мне 

знать, когда ты захочешь рассказать.» Кое-что о разговоре с 

военным на эту тему есть еще на с.44, 62. 

 Внимание! Мы могли бы посоветовать не останавливать и не 

убегать от темы, когда он говорит, но имейте в виду, что вам 

самим может быть трудно и больно слушать его (именно 

потребность уберечь вас от боли со страдания может 

побудить его замыкаться в себе). Как быть в такой ситуации? 

Как вариант, будьте честными и искренними в 

соболезновании. Можете сказать что-то вроде: «Я вижу, как 

важно тебе говорить, мне это больно слышать. Я бы 

сделал/ла все, чтобы защитить тебя и себя от этого. И я 

радуюсь, что нам удалось это пережить». Старайтесь не 

давать оценок «А я знаю, как тебе было все время». 

Например, не говорите: «То, что тебе пришлось делать, это 
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жахливо», «Гади, як вони могли, це несправедливо». 

 Не намагайтеся вказувати, що йому «треба» робити в 

наказовій формі, це принижує. 

 Не використовуйте кліше або усталені вирази: «Війна – це 

пекло»  або «Якщо ти вже повернувся, можеш залишити все 

у минулому. Забудь». Замість цього краще скажіть йому, що 

ви турбуєтеся про нього, ви любите його і ви будете поряд 

стільки, скільки потрібно.  

 Не давайте вашому рідному порад, попередньо не 

вислухавши його уважно.  

 Не поспішайте. Для повторного «знайомства» і відновлення  

комфортного відчуття поряд одне з одним необхідний певний 

час.  

 

КОЛИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА 

Тепер вам вже відомо про загальні реакції людини на стрес, 

який ваш коханий/кохана може відчувати після демобілізації.  

Пам’ятайте, що для повернення до звичного життя необхідні час і 

прийняття (можливо навіть співчуття, емпатія). 

Однак труднощі, що тривають більше одного-двох місяців, 

можуть впливати на стосунки, роботу та загальне самопочуття, 

якщо ними не займатися і не лікувати.  

Ваш військовий може намагатися подолати стрес за 

допомогою алкоголю, наркотиків, емоційного і фізичного 

дистанціювання, або ж самоізоляції. Або ж у нього можуть бути 

раптові емоційні вибухи.    

Якщо так, то можливо, час звернутися по допомогу до 

психолога, психотерапевта чи лікаря психіатра. 

 

Що повинно вас насторожити /на що звернути увагу. 

Які ж ознаки того, що ваш рідний потребує сторонньої 

допомоги? Ви можете подумати про отримання психологічної 

допомоги, якщо у людини помітний дистрес (знервованість) у 

наступних життєвих сферах. 

 У сімейних і соціальних стосунках – часті та інтенсивні 

конфлікти, недостатня комунікація,  
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ужасно», «Гады, как они могли, это несправедливо». 

 Не пытайтесь указывать, что ему «надо» делать в 

приказной форме, это унижает. 

 Не используйте клише или устоявшиеся выражения: «Война 

– это ад» или «Если ты вернулся, можешь оставить все в 

прошлом. забудь». Вместо этого лучше скажите ему, что вы 

беспокоитесь за него, вы любите его и вы будете рядом 

столько, сколько нужно.  

 Не давайте вашему родному советов, предварительно не 

выслушав его внимательно.  

 Не спешите. Для повторного «знакомства» и восстановления 

комфортного ощущения при нахождении рядом друг с 

другом необходимо определенное время.  

 

КОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ 

Теперь вам уже известно об общих реакциях вашего 

любимого человека на стресс, который он/она может чувствовать 

после демобилизации.  Помните, что для возвращения к 

привычной жизни необходимо время и принятие (возможно 

даже сочувствие, эмпатия). 

Однако, трудности, продолжающиеся более одного-двух 

месяцев, могут влиять на отношения, работу и общее 

самочувствие, если ими не заниматься и не лечить.  

Ваш военный может пытаться преодолеть стресс с 

помощью алкоголя, наркотиков, эмоционального и физического 

дистанцирования, или самоизоляции. Или же у него могут быть 

внезапные эмоциональные взрывы.    

Если да – то возможно, время обратиться за помощью к 

психологу, психотерапевту или врачу-психиатру, наркологу. 

 

Что должно вас насторожить/на что обратить внимание. 

Какие же признаки того, что ваш родной нуждается в 

посторонней помощи? Вы можете подумать о получении 

психологической помощи, если у человека заметный дистресс 

(нервозность) в следующих жизненных сферах. 

 В семейных и социальных отношениях – частые и 

интенсивные конфликты, недостаточная коммуникация,  
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уникання відповідальності. 

 Труднощі на роботі, у навчанні або іншій соціальній групі – 

часті прогули, конфлікти, неможливість вкластися у терміни, 

низька продуктивність роботи. 

 Часті дуже сильні депресивні або ж агресивні настрої, 

особливо якщо існує небезпека, що військовий може завдати 

шкоди іншим або собі. 

 Часті нав’язливі думки, спогади або «картинки» із зони 

збройного конфлікту.  

 Часта надмірна настороженість або ж надмірна готовність до 

дій. 

Якщо поведінка вашого військового завдає помітні 

неприємності, створює труднощі або ж заважає нормальному 

життю і для нього також, він і ви можете виграти від отримання 

необхідної допомоги.   

Визнати трудність  буває дуже важко. Військовий може: 

 думати, що справиться самотужки; 

 думати, що хтось інший не допоможе; 

 може вірити у те, що труднощі вирішаться самі собою; 

 занадто соромитися або ж боятися говорити з кимось про 

власні труднощі («щоб не вважали психом»). 

 

Такі емоційні або ж психологічні труднощі не є ознакою 

слабкості та не свідчать про психічне захворювання. Травми, рани, 

включаючи психологічні, вражають хоробрих та сильних так само, 

як й інших людей. Однак, страх того, що «мене будуть вважати 

психом», може бути величезною перепоною для людей, які справді 

потребують допомоги.  

Нагадайте вашому рідному, що  

пошук вирішення труднощі  

є ознакою сильної та зрілої людини. 

Отримання допомоги від когось іншого іноді є єдиним 

можливим вирішенням труднощі (наприклад, ви ж не соромитеся 

звертатися до хірурга для видалення апендициту і самі не робите 

собі цю операцію). Знання того, коли і як отримати допомогу, 

насправді є частиною військової науки.  
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избегание ответственности. 

 Трудности на работе, в учебе или иной социальной группе – 

частые прогулы, конфликты, невозможность уложиться в 

сроки, низкая производительность работы. 

 Частые очень сильные депрессивные или агрессивные 

настроения, особенно если существует опасность, что 

военный может нанести вред другим или себе. 

 Частые навязчивые мысли, воспоминания или «картинки» из 

зоны вооруженного конфликта.  

 Частая чрезмерная настороженность или чрезмерная 

готовность к действиям. 

Если поведение вашего военного приносит заметные 

неприятности, создает трудности или же мешает нормальной 

жизни и для него также, он и вы можете выиграть от получения 

необходимой помощи.   

Признать трудности бывает очень тяжело. Военный может: 

 думать, что справится самостоятельно; 

 думать, что кто-то другой ему не поможет; 

 может верить в то, что трудности решатся сами по себе, 

 слишком стесняться, или же бояться говорить с кем-то о 

собственных трудностях («чтобы не считали психом»). 

 

Такие эмоциональные или психологические трудности не 

является признаком слабости и не свидетельствуют о психическом 

заболевании. Травмы, раны, включая психологические, поражают 

храбрых и сильных так же, как и других людей. Однако, страх 

того, что «меня будут считать психом», может быть огромным 

препятствием для людей, которые действительно нуждаются в 

помощи.  

Напомните вашему родному, что  

поиск решения трудности –  

признак сильного и зрелого человека. 

Получение помощи от кого-то другого иногда является 

единственным возможным решением трудности (например, вы же 

не стесняетесь обращаться к хирургу для удаления аппендицита и 

сами не делаете себе эту операцию). Знание того, когда и как 

получить помощь, на самом деле является частью военной науки.  
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Рекомендації: як почати розмову з вашим рідним військовим 

 

 Дайте знати, що ви зацікавлені почути про його думки, 

почуття та досвід. Скажіть про свою потребу відчувати 

спільність, турботу вашого рідного до себе і до дітей. Деякий 

матеріал вам на допомогу, коли краще говорити на с.33. 

 Допоможіть вашому військовому висловити свої почуття 

словами, запитайте: «Ти злишся? Відчуваєш сум? Тривогу?», 

не сперечайтесь і не перебивайте. Повторіть те, що Ви 

почули, щоб впевнитися, що зрозуміли правильно, та ставте 

додаткові запитання, якщо вам потрібно знати більше.  

 Розкажіть вашому чоловіку/дружині (сину/дочці, другу), що 

ви відчуваєте до нього. Вони можуть не розуміти, наскільки 

сильно вони для вас важливі, як ви їх любите.  

 Відвідайте самі психолога або ж психотерапевта. Усі розмови 

з ними є конфіденційними та регулюються Етичним кодексом 

психолога і не вносяться до медичної історії військового.  

 Заохочуйте вашого/у військовий/у до спілкування з іншими 

ветеранами, наприклад, афганцями, які теж можуть розказати 

про власний досвід, відчуття, як вони пережили і справились. 

 Поділіться своїм знанням про ПТСР, але не робіть спроб 

діагностувати симптоми і тим більше ставити діагноз у 

вашого військового. Це роблять спеціалісти за допомогою 

спеціальних тестових методик і вони теж не поспішають 

із встановленням діагнозу!  

 Запитайте, як ви можете допомогти, і регулярно про це 

запитуйте. Якщо вам відповідають, що допомога не 

потрібна – не ображайтесь! Прийміть, що так поки є. 

Якщо, звісно, поведінка вашого рідного стає небезпечною і 

для нього, і для вас, тоді варто звернутися за допомогою до 

лікаря або до відповідного центру або служби!    



44 

 

Рекомендации: как начать разговор с вашим родным военным. 

 

 Дайте знать, что вы заинтересованы услышать о его мыслях, 

чувствах и опыте. Расскажите о своей потребности 

чувствовать общность, заботу вашего родного к себе и к 

детям. Некоторый материал вам в помощь, когда лучше 

говорить на с.34. 

 Помогите вашему военному выразить свои чувства словами, 

спросите: «Ты злишься? Чувствуешь тоску? Тревогу?», Не 

спорьте и не перебивайте. Повторите то, что вы услышали, 

чтобы убедиться, что поняли правильно, и ставьте 

дополнительные вопросы, если вам нужно знать больше.  

 Расскажите вашему мужу/жене (сыну/дочери, другу), что вы 

чувствуете к нему. Они могут не понимать, насколько сильно 

они для вас важны, как вы их любите.  

 Посетите сами психолога или психотерапевта. Все разговоры 

с ними конфиденциальны, регулируются Этическим 

кодексом психолога и не вносятся в медицинскую историю 

военного.  

 Поощряйте общение вашего/ей военного/ой с другими 

ветеранами, например, афганцами, которые тоже могут 

рассказать о собственном опыте, ощущениях, о том, как они 

пережили и справились. 

 Поделитесь своим знанием о ПТСР, но не пытайтесь 

диагностировать симптомы и тем более ставить диагноз 

вашему военному. Это делают специалисты с помощью 

специальных тестовых методик и они не спешат с 

установлением диагноза!  

 Спросите, как вы можете помочь, и регулярно об этом 

спрашивайте. Если вам отвечают, что помощь не нужна – 

не обижайтесь! Примите, что так пока и есть. Если, 

конечно, поведение вашего родного становится опасным и 

для него, и для вас, тогда стоит обратиться за помощью к 

врачу или в соответствующий центр или службы!    
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ЩО ТАКЕ ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД 

(ПТСР) 

Багато загальних проявів бойового стресу є також 

симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 

Однак при ПТСР вони значно інтенсивніші, сильніше турбують, не 

зменшуються і не минають. Якщо ці негативні прояви не стають 

менш інтенсивними протягом одного-двох місяців або ж вони 

спричиняють значні труднощі у щоденному житті вашого 

військового, час звернутися за професійною допомогою.  

ПТСР – це виліковний стан, який діагностується 

психіатром на підставі клінічного спостереження симптомів 

протягом 1 місяця! Це досить серйозний розлад, який може 

розвинутися після того, як людина побувала у травматичній 

стресовій ситуації. Те, що зараз вживається у ЗМІ, є занадто 

вільним використанням терміну ПТСР до всього, що пов’язано з 

військовими. Це певною мірою перебільшення, іноді навіть 

шкідливе, оскільки формує острах до військових. Цей острах може 

й призводити до емоційного відігрівання: «Ну, раз ви так вважаєте 

– то я вам покажу!». Насправді, важливо звертати увагу на 

тривалість та інтенсивність симптомів, які його утворюють. 

 

Симптоми ПТСР 

 Переживання травмуючого досвіду (флешбеки). 

Погані спогади про травмуючі події можуть повернутися 

будь-коли. Часом є випадковий подразник (трігер (англ. trigger), 

який запускає флешбек (см. визначення на с.13) – звук, ситуація, 

людина, певна картинка або ж запах, що чимось нагадали і 

викликали стресову реакцію або ж змусити знову пережити 

травмуючу ситуацію. Найпарадоксальніше, що людина може 

відчувати той самий страх і жах, який вона відчувала 

безпосередньо під час події. Наприклад, багато ветеранів та 

військових реагують на запах диму або голосні звуки почуттям 

тривоги або гніву. 
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ЧТО ТАКОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ 

РАССТРОЙСТВО (ПТСР) 

Многие общие проявления боевого стресса также являются 

симптомами посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР). Однако, при ПТСР они значительно интенсивнее, сильнее 

беспокоят, не снижаются, и не проходят. Если эти негативные 

проявления не становятся менее интенсивными в течение одного-

двух месяцев, или же они вызывают значительные трудности в 

повседневной жизни вашего военного, время обратиться за 

профессиональной помощью.  

ПТСР – это излечимое со стояние, диагностируется 

психіатром на основании клинического наблюдения 

симптомов в течение 1 месяца! Это довольно серьезное 

расстройство, которое может развиться после пребывания 

человека в травмирующей стрессовой ситуации. То, что сейчас 

употребляется в СМИ, является слишком свободным 

использованием термина ПТСР ко всему, что связано с военными. 

Это в определенной степени преувеличение иногда даже вредно, 

поскольку формирует страх к военным. Этот страх может и 

приводить к эмоциональному отыгрыванию «ах, раз вы так 

считаете – я вам и покажу!» На самом деле, важно обращать 

внимание на продолжительность и интенсивность симптомов, 

образующих его.  

Симптомы ПТСР 

 Переживания травмирующего опыта (флэшбеки). 

Плохие воспоминания о травмирующих событиях могут 

вернуться в любой момент. Иногда есть случайный раздражитель 

(триггер (англ. trigger), который запускает флэшбэк (см. 

определение на с.14) – звук, ситуация, человек, определенная 

картинка или запах, которые чем-то напомнили и вызвали 

стрессовую реакцию или заставили вновь пережить 

травмирующую ситуацию. Самое парадоксальное, что 

человекможет чувствовать тот же страх и ужас, который он 

испытывал непосредственно во время события. Например, многие 

ветераны вооруженного конфликта реагируют на запах дыма или 

громкие звуки чувством тревоги или гнева. 
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Певна кількість тих, хто переселився із зони збройного 

конфлікту, може плакати чи злитись, коли чує про «мій край, 

будинок» тощо, і ці переживання можуть бути дуже інтенсивними.  

 Уникнення або заціпеніння.  

Люди с ПТСР намагаються уникати речей, які можуть 

нагадувати їм про травматичну подію, яку вони пережили. Сюди 

належать і людні місця, ситуації (як у торгових центрах, великих 

або малих містах), де є надто багато вибору, або певні місця (гарячі 

та сухі території, степ, поле тощо). Також вони можуть 

закриватися, відгороджувати від себе почуття страху чи болю. 

Деякі використовують «оніміння, затерпання» почуттів, щоб 

приховати свої стресові реакції. 

 Надмірна пильність або надмірне нервове збудження. 

Люди, що мають симптоми ПТСР, можуть постійно 

перебувати у стані підвищеної боєготовності, дуже швидко 

відчувають нервове збудження, гнів, легко лякаються. Труднощі із 

засинанням, гнів та труднощі з концентрацією є додатковими 

симптомами нервового збудження. 

Фактори, які посилюють ПТСР. 

Ймовірність того, що у військового розвинеться ПТСР, 

залежить від багатьох факторів: 

- яку допомогу і підтримку він отримав після травмуючої 

події від людей, які йому співчували (рідних, близьких, побратимів 

чи просто добрих, співчутливих незнайомих людей);  

- наскільки сильним є засудження у суспільстві чи у 

важливій для людини групі, події (якщо вона стосується багатьох), 

учасником якої є і ваш/а рідний/а. 

- наскільки сильною була психологічна травма;  

- чи був він/вона поранений/а; 

- інтенсивність його реакції на травматичний стрес; 

- чи був хтось з близьких поранений або ж загинув; 

- наскільки сильною була небезпека для їхнього власного 

життя;  
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Определенное количество тех, кто переселился из зоны 

вооруженного конфликта, может плакать или злиться, когда 

слышит про «мой край, дом» и т.д., и эти переживания могут быть 

очень интенсивными.  

 Избегание или оцепенение. 

Люди с ПТСР стараются избегать вещей, которые могут 

напоминать им о травматическом событии, пережитого ими.  Сюда 

относятся и людные места, ситуации (как в торговых центрах, 

больших или малых городах), где слишком много выбора, или 

определенные места (горячие и сухие территории, степи, поля и 

т.д.). Также они могут закрываться, отгораживать от себя чувства 

страха или боли. Некоторые используют «онемение, затерпание» 

чувств, чтобы скрыть свои стрессовые реакции. 

 Чрезмерная бдительность или чрезмерное нервное 

возбуждение. 

Люди, у которых присутствуют симптомы ПТСР, могут 

постоянно находиться в со стоянии повышенной боеготовности, 

очень быстро испытывают нервное возбуждение, гнев, легко 

пугаются. Сложности с засыпанием, гнев и трудности с 

концентрацией являются дополнительными симптомами нервного 

возбуждения. 

Факторы, усиливающие ПТСР. 

Вероятность того, что у военного разовьется ПТСР, зависит 

от многих факторов: 

- какую помощь и поддержку он получил после 

травмирующего события от людей, которые ему сочувствовали 

(родных, близких, товарищей или просто добрых, со 

страдательных незнакомых людей);  

- насколько сильно осуждение в обществе, или в важной для 

человека группе, события (если оно касается многих) участником 

которого является и ваш/а родной/ая. 

- насколько сильной была психологическая травма  

- был ли он/она ранен/а; 

- интенсивность его/ее реакции на травматический стресс; 

- был кто-то из близких ранен или погиб; 

- насколько сильной была опасность для их собственной 

жизни;  
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- наскільки сильно вони відчували втрату контролю над 

ситуацією. 

 

Кроки до вирішення труднощів та отримання допомоги. 

1. Якщо відчуваєте потребу, запропонуйте вашому рідному 

відвідати спеціаліста (який є фахівцем у питанні, що турбує, 

наприклад, відповідний лікар, психолог, психотерапевт). Але не 

робіть це тоді, коли ви і він/вона розлючені чи у конфлікті. Це 

може посилити спротив і відмову! Ще й сприйматись як насилля. 

Робіть це обережно, коли ви спокійно спілкуєтесь;  він/вона 

теж відчувають певні труднощі, з яким важко і які 

погіршують якість життя!  

2. Ви можете запропонувати вашому рідному звернутись і до 

священика. Навіть якщо він невіруючий, візит може принести 

певні переваги. Релігійні питання будуть обговорюватися, тільки 

якщо військовий сам цього попросить. Розмови конфіденційні та 

не стають частиною медичної історії військового.  

3. Спеціаліст повинен оцінити симптоми за допомогою 

інтерв’ю та тестів. 

4. Людина отримує інформацію про ПТСР, інші психічні 

стани і реакції на стрес та про те, як вони можуть впливати на неї. 

5. Вибирається механізм допомоги із урахуванням інтересів 

людини. Він може включати допомогу психолога, психотерапію, 

можливість навчитися технікам розслаблення (дихальні вправи,  

релаксації деякі з них є на с.35, 37, 115, зі с.183 по 195), фізичні 

вправи або ж лікар може призначити медикаментозну допомогу. 

Існують ефективні методи терапії ПТСР. Травмо-фокусована 

когнітивно-поведінкова психотерапія (ТФ-КПТ) є одним із 

доказових методів психотерапії. Експозиційна психотерапія – це 

теж КПТ. Даний метод базується на тому, що у людини, в якої є 

травма, за допомогою психоосвіти посилюються особисті сили для 

подолання травматичного стресу, а потім, у поміркований і 

обережний спосіб, разом зі спеціалістом,  
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- насколько сильно они чувствовали потерю контроля над 

ситуацией. 

 

Шаги к решению трудностей и получение помощи. 

1. Если чувствуете потребность, предложите вашему 

родному посетить специалиста (который является специалистом в 

беспокоящей трудности, например, соответствующий врач, 

психолог, психотерапевт). Но не делайте этого тогда, когда вы и 

он/она разъяренные или в конфликте. Это может усилить 

сопротивление и отказ! Еще и восприниматься как насилие. 

Делайте это осторожно, когда вы спокойно общаетесь и 

он/она тоже испытывают определенные трудности, с 

которыми трудно и которые ухудшают качество жизни!  

2. Вы можете предложить вашему родному обратиться и к 

священнику. Даже если он неверующий, визит может принести 

определенные преимущества. Религиозные вопросы будут 

обсуждаться, только если военный сам этого попросит. Разговоры 

конфиденциальны и не становятся частью медицинской истории 

военного.  

3. Специалист может оценить симптомы с помощью 

интервью и тестов. 

4. Военный может получает информацию о ПТСР, других 

психических со стояниях и реакции на стресс, а также о том, как 

они могут влиять на него. 

           5. Выбирается механизм помощи с учетом интересов 

военного. Он может включать помощь психолога, психотерапию, 

обучение техникам расслабления (дыхательным упражнениям, 

релаксации и т. п.; некоторые из них вы найдете на с.36, 38, 116, со 

с.184-196), физические упражнения, или же врач может назначить 

медикаментозную помощь. Существуют эффективные методы 

терапии ПТСР. Травмо-фокусированная когнитивно-поведенческая 

психотерапия (ТФ-КПТ) является одним из доказанных методов 

психотерапии. Экспозиционная психотерапия – это тоже КПТ. 

Данный метод основан на том, что у человека, у которого есть 

травма, с помощью психообразования усиливаются личностные 

силы для преодоления травматического стресса, а затем 

умеренным и осторожным способом, вместе со специалистом,  
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через оповідь, людиною опрацьовується свій травматичний досвід 

знову і знову доти, доки спогади не перестають бути болючими. 

Ці спогади стають звичайним досвідом, який людина 

пережила і продовжує жити. Когнітивна психотерапія – це ще один 

підхід, що об’єднує психоаналіз та КПТ. Він допомагає розпізнати 

пов’язані з травмою думки і змінити їх таким чином, щоб вони 

стали прийнятними, знайти і поновити особисті сили для 

відновлення.  

Якщо відмовитись від психотерапії та лікування ПТСР, це 

може зробити спільне життя з людиною, яка має симптоми, дуже 

важким.  

Члени сім’ї людини з ПТСР можуть відчувати наступне. 

 Симпатія. 

Ви можете співчувати своєму коханому, спостерігаючи 

страждання, яких він зазнає. Якщо ви проявляєте ці почуття, це 

може допомогти військовому усвідомити вашу симпатію до нього.  

Однак будьте обережні, щоб не поводитися з ним, як з інвалідом. 

Люди з ПТСР, отримавши відповідну допомогу, зазвичай 

почуваються набагато краще.  

 Негативні почуття.  

Якщо вам здається, що ваш чоловік/дружина втратив/ла ті 

риси, які ви любили, для вас це усвідомлення може бути дуже 

важким. Найкращий спосіб уникнення негативних вражень – це 

дізнатися більше про ПТСР. Навіть якщо ваш близький 

відмовляється від допомоги психолога/психотерапевта, ви 

отримаєте певні переваги від бесіди з психологом/психотерапевтом 

самі.  

 Уникання.  

Ви можете уникати тих же речей, які уникає і ваш 

військовий, для того, щоб мати змогу витримувати свою біль, 

уникнути негативних реакцій. Або ж ви можете боятися його 

реакції, якщо робите щось за його відсутності. Одне із можливих 

рішень – поступово починати якісь справи і заняття, відвідувати 

різні події (концерти, масові заходи тощо). Спочатку ви можете 

залишати військового вдома, якщо він так бажає, але у 

довготривалій перспективі вам варто  
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путем рассказа, человеком прорабатывается его/ее травматический 

опыт снова иснова до тех пор, пока воспоминания не перестают 

быть болезненными. 

Эти воспоминания становятся обычным опытом, который 

человек пережил и продолжает жить. Когнитивная психотерапия – 

это еще один подход, объединяющий психоанализ и КПТ. Он 

помогает распознать связанные с травмой мысли и изменить их 

таким образом, чтобы они стали выносимыми, найти и обновить 

личностные силы для восстановления.  

Отказ от психотерапии и лечения ПТСР может сделать 

совместную жизнь с человеком, страдающего от его симптомов, 

очень тяжелой.  

Члены семьи человека с ПТСР могут чувствовать 

следующее. 

 Симпатия. 

Вы можете сочувствовать своему любимому, наблюдая за 

страданиями, которые он испытывает. Если вы проявляете эти 

чувства, это может помочь военному осознать вашу симпатию к 

нему.  Однако, будьте осторожны, чтобы не обращаться с ним, как 

с инвалидом. Люди с ПТСР, получив соответствующую помощь, 

обычно чувствуют себя намного лучше.  

 Негативные чувства. 

Если вам кажется, что ваш муж/жена потерял/а те черты, 

которые вы любили, для вас это осознание может быть очень 

тяжелым. Лучший способ избежать негативных впечатлений – это 

узнать больше о ПТСР. Даже если ваш близкий отказывается от 

помощи психолога/психотерапевта, вы получите определенные 

преимущества от беседы с психологом/психотерапевтом сами.  

 Избегание. 

Вы можете избегать тех же вещей, которые избегает и ваш 

военный, для того, чтобы иметь возможность выдерживать свою 

боль, избежать негативных реакций. Или же вы можете бояться его 

реакции, если делаете что-то в его отсутствие. Одно из возможных 

решений – постепенно начинать какие-то дела и занятия, посещать 

различные события (концерты, массовые мероприятия и т.д.). 

Сначала вы можете оставлять военного дома, если он этого хочет, 

но в долгосрочной перспективе вам следует  
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домовитися про якісь спільні справи, спільний відпочинок тощо. 

Зверніться за психологічною допомогою, якщо 

демобілізований продовжує уникати й ухилятися від більшості 

спільних занять або ж часто забороняє вам це робити.   

 Депресія.  

Це поширений стан серед членів сім’ї, де є людина з ПТСР. 

Цей стан спричиняє відчуття душевного болю або ж втрати. Якщо 

симптоми ПТСР тривають більше місяця, ви можете почати 

втрачати надію, що ваша сім’я «знову стане нормальною». Якщо 

ваші звичні способи справитися зі стресом та підтримка не 

допомагають, необхідно пошукати зовнішню допомогу. Багато зі 

стратегій щодо подолання ПТСР також ефективні для подолання 

депресії. 

 Злість і почуття провини.  

Якщо ви почуваєтеся відповідальною за стан вашого 

чоловіка, то ви можете відчувати провину, якщо не можете зробити 

його щасливим. Ви також можете злитися, якщо він не може довго 

втриматися на одній роботі або зловживає алкоголем, або ж що він 

злиться чи нервується. Ви та ваша кохана людина можете 

впоратися з негативними почуттями, якщо зрозумієте, що ці 

почуття не є провиною когось, а лише реакцією на травматичний 

стрес.  

 Труднощі зі здоров’ям.  

Постійні почуття гніву, тривожності та/або пригніченості 

протягом тривалого періоду можуть мати негативний вплив на 

стан здоров’я. Крім того, такі погані звички, як зловживання 

алкоголем, паління та відсутність фізичної активності можуть 

загострити хронічні хвороби.  

Інші психологічні труднощі. 

На жаль, ПТСР може бути не єдиною трудністю, яка може 

трапитися після демобілізації. Спостерігайте за ознаками  таких 

станів у вашого чоловіка/сина. 

 Депресія. 

Ми всі сумуємо або почуваємося пригніченими час від 
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договориться о каких-то общих делах, совместном отдыхе и т.п. 

Обратитесь за психологической помощью, если 

демобилизованный/ая продолжает избегать и уклоняться от 

большинства совместных занятий или часто запрещает вам это 

делать.   

 Депрессия. 

Это распространенное со стояние среди членов семьи, где 

есть человек с ПТСР. Это со стояние вызывает ощущение 

душевной боли или потери. Если симптомы ПТСР продолжаются 

более месяца, вы можете начать терять надежду, что ваша семья 

«опять станет нормальной». Если ваши привычные способы 

справиться со стрессом и поддержка не помогают, необходимо 

поискать внешнюю помощь. Многие из стратегий по преодолению 

ПТСР также эффективны и для преодоления депрессии. 

 Злость и чувство вины. 

Если вы чувствуете себя ответственным за со стояние вашего 

мужа/жены, то вы можете чувствовать вину за то, что не можете 

сделать его/ее счастливым/ой. Вы также можете злиться, если 

он/она не может долго удержаться на одной работе или 

злоупотребляет алкоголем, или же когда он/она злится или 

нервничает. Вы и ваш любимый человек можете справиться с 

негативными чувствами, если поймете, что эти чувства – не чья-то 

вина, а лишь реакция на травматический стресс.  

 Сложности со здоровьем. 

Постоянные чувства гнева, тревожности и/или 

подавленности в течение длительного периода времени могут 

оказать негативное влияние на со стояние здоровья. Кроме того, 

такие плохие привычки как злоупотребление алкоголем, курение и 

отсутствие физической активности могут обострить хронические 

заболевания.  

Другие психологические трудности. 

К сожалению, ПТСР может быть не единственной 

трудностью, которая может случиться после демобилизации. 

Наблюдайте за признаками таких со стояний у вашего 

мужа/сына/жены/дочери. 

 Депрессия. 

Мы все грустим или чувствуем себя подавленными время от 
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часу. Це нормально для кожної людини. Однак, депресія – це 

зовсім інше. Вона триває довше (кілька місяців) та є більш 

серйозною, ніж звичайний сум або горювання. Поширеними 

симптомами є:  

- відчуття, що справи ніколи не зміняться на краще і немає 

надії на майбутнє; 

- почуття пригніченості займає більшу частину часу, ніж 

нормальне світосприйняття; 

- втрата інтересу до хобі, занять спортом або іншої 

активності, яка приносила радість і задоволення; 

- постійна втома або відсутність сил (особливо вранці); 

- поганий сон (переривистий). 

 Думки про самогубство або самогубство. 

 Бойовий досвід або реакції на бойовий стрес, особливо 

спричинені особистими втратами, можуть привести людину з 

депресією до думок про самопошкодження або самогубство. Якщо 

ваш близький так почувається, сприймайте це серйозно і знайдіть 

допомогу, зверніться до психіатра або психологічної служби. 

Терміново! 

 Насильство й агресія.  

Насильство може мати такі форми: погрози, лайка, критика, 

жбурляння предметами, конфлікти, штовханина або ж бійка. Ось 

деякі ознаки, що можуть свідчити про домашнє насильство: 

- прагнення контролювати поведінку інших або ревнощі; 

- покладання відповідальності за конфлікти і труднощі на 

інших; 

- суттєві перепади настрою; 

- словесне насильство (приниження, маніпулювання); 

- саморуйнівна або занадто ризикова поведінка, запеклі 

суперечки.  

 Вживання ПАР (психоактивних речовин). 

Дуже часто військові намагаються зайнятися 

«самолікуванням». Вони вживають алкоголь або наркотики, щоб 

блокувати неприємні думки, почуття або спогади, пов’язані з   
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времени. Это нормально для каждого человека. Однако, депрессия 

– это совсем другое. Она длится дольше (несколько месяцев) и 

протекает серьезнее, чем обычная грусть или горевание. 

Распространенные симптомы:  

- ощущение, что дела никогда не изменятся к лучшему и нет 

надежды на будущее 

- чувство подавленности занимает большую часть времени, 

чем нормальное мировосприятие; 

- потеря интереса к хобби, занятиям спортом или другой 

активности, ранее приносящей радость и удовольствие; 

- постоянная усталость или отсутствие сил (особенно 

утром) 

- плохой сон (прерывистый). 

 Мысли о самоубийстве или самоубийство. 

Боевой опыт или реакции на боевой стресс, особенно 

вызванные личными потерями, могут привести человека с 

депрессией к мыслям о нанесении вреда себе или самоубийстве. 

Если ваш близкий человек чувствует себя так, воспринимайте это 

серьезно и ищите помощь, обратитесь к психиатру или в 

психологическую службу. Срочно! 

 Насилие и агрессия. 

Насилие может принимать следующие формы: угрозы, брань, 

критика, метание предметов, конфликты, толкание или же драка. 

Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о 

домашнем насилии: 

- стремление контролировать поведение других или 

ревность; 

- возложение ответственности за конфликты и трудностей 

на других; 

- существенные перепады настроения; 

- словесное насилие (унижение, манипуляция) 

- саморазрушительное поведение или слишком рисковое 

поведение, ожесточенные споры.  

 Употребление ПАВ (психоактивных веществ). 

Очень часто военные пытаются заняться «самолечением». 

Они употребляют алкоголь или наркотики, чтобы блокировать 

неприятные мысли, чувства или воспоминания, связанные с 
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досвідом, отриманим у зоні збройного конфлікту. Хоча алкоголь 

або медикаменти пропонують ніби «легке» і дешевше позбавлення 

від труднощів, зазвичай вони приводять до ще більших проблем. 

Оскільки у нашому суспільстві прийнято вживати алкоголь, буває 

важко визначити, чи є у людини залежність від вживанням 

алкоголю. 

Про залежність від алкоголю може свідчити наступне: 

- часте зловживання алкоголем (щоденне або щотижневе у 

великих кількостях); 

- почуття провини або погане відчуття щодо вживання 

алкоголю; 

- інші починають турбуватися або критикувати те, що 

людина багато п’є; 

- вживання алкоголю вранці для «заспокоєння нервів» – 

похмілля; 

- труднощі з роботою, сім’єю, навчанням або іншими 

регулярними заняттями, що спричинені вживанням 

алкоголю.  

 

Як члени сім’ї можуть допомогти при ПТСР. 

 Розкажіть коханій людині, що ви готові її вислухати, але 

зрозумієте, якщо їй не захочеться говорити. 

 Дізнайтесь якомога більше про ПТСР. В Інтернеті є досить 

багато необхідної інформації щодо ПТСР.  

 Сходіть разом до психолога або священика та візьміть участь 

у допомозі. 

 Надайте своїй коханій людині певний простір, але заохочуйте 

до спільних занять, цікавої діяльності, до отримання 

радісних відчуттів. Механізми уникнення можуть 

примушувати їх сумніватися щодо потреби бути поряд з 

іншими людьми, однак намагайтеся підтримувати соціальну 

активність, оскільки підтримка є дуже важливою. 
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опытом, полученным в зоне вооруженного конфликта. Хотя 

алкоголь или медикаменты предлагают, как бы «легкое» и 

сравнительно дешевое избавление от трудностей, обычно они 

приводят к еще большим трудностями. Поскольку в нашем 

обществе принято употреблять алкоголь, бывает трудно 

определить, есть ли у человека проблема с употреблением 

алкоголя (зависимость). 

О зависимости от алкоголя может свидетельствовать 

следующее: 

- частое злоупотребление алкоголем (ежедневное или 

еженедельное в больших количествах); 

- чувство вины или плохое чувство относительно 

употребления алкоголя; 

- другие начинают беспокоиться или критиковать то, что 

человек много пьет; 

- употребление алкоголя утром для «успокоения нервов» – 

похмелье; 

- трудности с работой, семьей, учебой или другими 

регулярными занятиями, вызванные употреблением 

алкоголя.  

 

Как члены семьи могут помочь при ПТСР. 

 Расскажите любимому человеку, что вы готовы его 

выслушать, но поймете, если ему не захочется говорить. 

 Узнайте, как можно больше о ПТСР. В Интернете достаточно 

много необходимой информации о ПТСР.  

 Сходите вместе к психологу или священнику и примите 

участие в оказании помощи. 

 Дайте своему любимому человеку определенное 

пространство, но поощряйте совместные занятия, 

интересную деятельность, получение радостных ощущений.  

Механизмы избегания могут заставлять их сомневаться в 

необходимости быть рядом с другими людьми, однако 

старайтесь поддерживать социальную активность, поскольку 

поддержка очень важна.  
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СТРУС МОЗКУ АБО ТРАВМАТИЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ (КОНТУЗІЯ) 

 

Вибухи спричиняють поширення вибухової хвилі високого 

тиску, що зумовлює травматичне ушкодження мозку в черепній 

коробці. Каски не захищають від цієї травми.  

Від 60% до 80% усіх поранених від будь-якого вибуху 

можуть мати контузію. 

Симптоми контузії можуть 

бути схожими на ПТСР : 

Симптоми, специфічні для 

контузії: 

- безсоння; 

- провали у пам’яті; 

- труднощі із зосередженням, 

концентрацією;  

- депресія; 

- тривожність; 

- знервованість, нетерплячість 

або імпульсивність. 

- головний біль; 

- запаморочення, нудота, 

блювота; 

- втомлюваність; 

- погане перенесення 

шуму/світла; 

- зниження гостроти зору, 

біль. 

 

Більшість військових з неважкою контузією не потребують 

особливого лікування, симптоми проходять з часом. Через рік 

близько 10% військових з контузією ще будуть відчувати негативні 

симптоми.  

Медична допомога необхідна, якщо є: 

- запаморочення, нудота, блювота; 

- людина має плутані думки, які їй важко висловити; 

- дуже сильне і тривале нервове перезбудження; 

- скарги на неможливість відчувати радість або те, що у них 

депресія; 

- відсторонена поведінка; 

- неможливість виконання роботи; 

- має думки/наміри про скоєння самогубства або вбивства. 
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СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА ИЛИ ТРАВМАТИЧЕСКОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА (КОНТУЗИЯ) 

 

Взрывы вызывают расширение взрывной волны высокого 

давления, что ведет за собой травматическое повреждение мозга в 

черепной коробке. Каски не защищают от этой травмы.  

От 60% до 80% всех раненых от любого взрыва могут иметь 

контузию. 

Симптомы контузии могут 

быть похожими на ПТСР: 

Симптомы, специфичные для 

контузии: 

- бессонница; 

- провалы в памяти; 

- трудности с со 

средоточением, 

концентрацией;  

- депрессия; 

- тревожность; 

- нервозность, нетерпеливость 

или импульсивность. 

- головная боль; 

- головокружение, тошнота, 

рвота; 

- утомляемость; 

- плохая переносимость к 

шуму/свету; 

- снижение зрения, боли. 

 

Большинство военных с нетяжелой контузией не требуют 

особого лечения, симптомы сами проходят со временем. Через год 

около 10% военных с контузией все еще будут испытывать 

негативные симптомы.  

Медицинская помощь необходима, если присутствуют: 

- головокружение, тошнота, рвота; 

- у человека путаные мысли, которые ему трудно выразить; 

- очень сильное и длительное нервное перевозбуждение; 

- жалобы на невозможность испытывать радость или на то, 

что у них депрессия 

- отстраненное поведение; 

- невозможность выполнения работы; 

- имеет мысли/намерения о совершении самоубийства или 

убийства. 
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ЯК ЧЛЕНИ СІМ’Ї ВІЙСЬКОВОГО 

МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ СОБІ 

 

Навіть якщо ваш близький не шукає допомоги, ви повинні 

дізнатися про ПТСР якомога більше, оскільки його поведінка буде 

впливати і на вас також. Наприклад, якщо ваш/а рідний/а незвично 

реагує на якісь ситуації, не говоріть йому/їй нічого такого, від чого 

у нього може скластися враження, що його не розуміють, або ж він 

буде соромиться того, що все ще переживає, і він може просто 

закритися.  

 Іншою реакцією є гнів. Хоча це є нормальною реакцією на 

травму, прояви гніву можуть налякати або травмувати інших. 

 

Якщо ваш військовий часто злиться: 

 домовтеся, що кожен з вас у будь-який час може взяти паузу, 

оголосити тайм-аут; 

 домовтеся, що коли будь-хто з вас оголошує тайм-аут, 

суперечка або з’ясування стосунків відразу ж припиняється; 

 обговоріть сигнал для тайм-ауту – це може бути слово або 

жест рукою; 

 домовтеся про те, що ви будете говорити один одному, де ви 

будете і що будете робити під час тайм-ауту;  

 поговоріть один з одним, коли ви повернетесь з тайм-ауту.  

 

Під час тайм-ауту не концентруйтесь на тому, наскільки 

сильно ви відчуваєте злість або образу. Замість цього 

продумайте, що ви будете говорити про речі, які вас хвилюють, 

і як вирішуватиме питання.  

 

Після того, як тайм-аут закінчиться: 

 По черзі проговоріть про вирішення питання. Слухайте, не 

перебиваючи один одного.  

 Починайте розмову зі слів «Я…», наприклад, «Я 

відчуваю…», «Я думаю..». Уникайте речень, що починаються 

з «Ти…», оскільки це може звучати як звинувачення. Не 

критикуйте один одного.  
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КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ВОЕННОГО 

МОГУТ ПОМОЧЬ СЕБЕ 

 

Даже если ваш близкий не ищет помощи, вы должны узнать 

о ПТСР как можно больше, поскольку его/ее поведение также 

будет влиять и на вас. Например, если ваш/а родной/ая необычно 

реагирует на какие-то ситуации, не говорите ему/ей ничего такого, 

из чего у него/нее может сложиться впечатление, что его/ее не 

понимают, или же он будет стесняться того, что все еще 

переживает, и он может просто закрыться.  

 Еще одной реакцией является гнев. Хотя он является 

нормальной реакцией на травму, проявления гнева могут напугать 

или травмировать других. 

 

Если ваш военный часто злится: 

 договоритесь, что каждый из вас в любое время может 

попросить паузу, объявить тайм-аут; 

 договоритесь, что когда кто-либо из вас объявляет тайм-аут, 

спор или выяснение отношений сразу же прекращается; 

 обсудите сигнал для тайм-аута – это может быть слово или 

жест рукой; 

 договоритесь о том, что вы будете говорить друг другу, где 

вы будете и что будете делать во время тайм-аута; 

 поговорите друг с другом, когда вы вернетесь с тайм-аута.  

 

Во время тайм-аута не концентрируйтесь на том, 

насколько сильно вы чувствуете злость или обиду. Вместо 

этого продумайте, что вы будете говорить о вещах, которые 

вас волнуют, и как решать будете решать ваш вопрос.  

 

После того, как тайм-аут закончится: 

 Поочередно проговорите о решении вопроса. Слушайте, не 

перебивая друг друга.  

 Начинайте разговор со слов «Я...», например, «Я 

чувствую...», «Я думаю ...». Избегайте предложений, 

начинающихся с «Ты ...», поскольку это может звучать как 

обвинение. Не критикуйте друг друга. 
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 Будьте відкритими до ідей один одного.  

 Зосереджуйте увагу на тому, у чому ваші думки сходяться, 

що, на переконання вас обох, буде спрацьовувати. 

 Узгоджуйте разом ті рішення, які ви приймаєте.  

 

Якщо злість і гнів приводять до фізичного або 

психологічного насильства, це стає небезпечним. Відразу ж  

зателефонуйте комусь зі своїх близьких (або на гарячу лінію 

соціальної служби
3
), переїдьте у безпечне місце та переконайтесь, 

що діти також у безпеці.  

Ви маєте знати і розуміти, що гнів військового спрямований 

не на вас або ваших дітей. Поясніть дітям причини труднощів, не 

вдаючись у подробиці. Важливо дати зрозуміти дітям, що вони у 

цьому не винні.  

За потреби знайдіть власні джерела підтримки. Звертайтесь 

до сімейних або ж соціальних центрів, продовжуйте шукати ту 

підтримку, яку потребуєте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Національна «гаряча лінія» з питань запобігання насильству та захисту прав 

дітей 386 (безкоштовно для абонентів MTC та Київстар) 

0 800 500 33 50 (безкоштовно в межах України) 

+38 044 205 36 94 (для дзвінків в межах  Києва та з-за закордону) 
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 Будьте открытыми к идеям друг друга.  

 Со средоточьтесь на том, в чем ваши мнения сходятся, что, 

по мнению вас обоих, будет работать. 

 Согласовывайте вместе те решения, которые вы принимаете.  

 

Если злость и гнев приводят к физическому или 

психологическому насилию, это становится опасно. Сразу же 

позвоните кому-то из своих близких (или на горячую линию 

социальной службы
4
), переместитесь в безопасное место и 

убедитесь, что дети также в безопасности.  

Вы должны знать и понимать, что гнев военного направлен 

не на вас или ваших детей.  Объясните детям причины трудностей, 

не вдаваясь в подробности. Важно дать понять детям, что они в 

этом не виноваты.  

В случае необходимости найдите собственные источники 

поддержки. Обращайтесь в семейные или социальные центры, 

продолжайте искать ту поддержку, в которой нуждаетесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Национальная «горячая линия» по вопросам предотвращения насилия и 

защиты прав детей 386 (бесплатно для абонентов MTC и Киевстар) 

0 800 500 33 50 (бесплатно в пределах Украины) 

+38 044 205 36 94 (для звонков по Киеву и из-за заграницы) 
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ЗАКЛЮЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 Більшість військових, які повернулися додому, мають 

достатньо природної здібності відновлюватись. Ці загальні 

стресові реакції під час і після реінтеграції до сім’ї можуть 

минати за умови уваги до тіла (зарядка, хобі), повернення до 

звичних справ.  

 Навіть якщо труднощі не припиняються, не впадайте у 

відчай. Наявність труднощів при поверненні із зони 

збройного конфлікту та реінтеграції у мирне та сімейне 

життя є поширеною серед сімей військових проблемою. 

Опрацювати травматичний стрес ви можете самостійно, 

звернувшись до літератури. Або до спеціалістів-психологів. 

 Вивчення інформації про ці труднощі, так само як і про 

різноманітні види реакцій на бойовий стрес, або ж ПТСР, є 

кроком до розпізнавання того стану, коли є потреба у 

допомозі спеціалістів. 

 Спеціалісти-психологи можуть надавати допомогу у 

розв’язанні труднощів, про які йшлося у даній брошурі. 

Існують певні індивідуальні та тренінгові програми, що 

дозволяють перевести мислення військового з, так би мовити, 

воєнного типу на мирне. 

 Ознакою зрілості та відповідальності є визнання того, що у 

вас/вашого військового є труднощі, та необхідно зробити 

певні кроки для її вирішення.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Большинство военных, которые вернулись домой, имеют 

достаточно естественной способности к восстановлению. 

Эти общие стрессовые реакции во время и после 

реинтеграции в семью могут проходить при условии 

внимания к телу (зарядка, хобби), возвращения к привычным 

делам.  

 Даже если трудости не прекращаются, не отчаивайтесь. 

Наличие трудностей при возвращении из зоны вооруженного 

конфликта и реинтеграции в мирную и семейную жизнь – 

распространенное явление среди семей военных.  

Проработать травматический стресс вы можете 

самостоятельно, обратившись к литературе. Или к 

специалистам-психологам. 

 Изучение информации об этих трудностях, так же, как и о 

различных видах реакций на боевой стресс или ПТСР, 

является шагом к распознаванию со стояния, требующей 

внимания специалистов. 

 Специалисты-психологи могут оказывать помощь в решении 

трудностей, о которых говорилось в данной брошюре. 

Существуют определенные индивидуальные и тренинговые 

программы, позволяющие перевести мышление военных с 

мышления военного типа на мирное. 

 Признаком зрелости и ответственности является признание 

того, что у вас/вашего родного есть трудности, и необходимо 

принять определенные меры для ее решения.  
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«ЯКЩО ВАША ДИТИНА ПЕРЕЖИЛА ТРАВМАТИЧНІ 

ПОДІЇ». РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(ВІД 3 ДО 7 РОКІВ). 

Укладачі – психологи Олена Григор’єва, Наталія Опришко, 

Еліна Ворожбієва, Єлизавета Герасименко.

 
У стресовій ситуації для дитини дуже важлива реакція 

батьків. Чим спокійніше і впевненіше поводяться батьки, тим 

більше захищеними почуваються діти. Діти виробляють власну 

модель поведінки, спостерігаючи за значущими дорослими. 

Важливо піклуватися не лише про дитину. Вам варто 

подбати й про себе, оскільки ви можете бути головним 

джерелом допомоги та підтримки для дитини. 

Для батьків 

Якщо стрес пережили і ви, він був сильним, після 

пережитого можуть спостерігатися повторні переживання: 

«картинки» наяву, спотворене або точне повторне переживання 

того, що сталося,  нічних снах, постійні спогади про те, що 

трапилося, підвищена збудливість з яскравими спалахами гніву 

або, навпаки, емоційне отупіння,  
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПЕРЕЖИЛ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ 

СОБЫТИЯ» РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ). 

Со ставители – психологи Елена Григорьева, Наталья Опрышко, 

Элина Ворожбиева, Елизавета Герасименко.    

 
В стрессовой ситуации для ребенка очень важна реакция 

родителей на различные ситуации. Чем спокойнее и увереннее 

ведут себя родители, тем более защищѐнными ощущают себя дети. 

Дети вырабатывают собственную модель поведения, наблюдая за 

значимыми взрослыми. 

Важно заботится не только о ребенке. Вам стоит 

позаботиться о себе, поскольку вы можете быть главным 

источником помощи и поддержки ребенка. 

Для родителей 

Если стресс пережили и вы, и он был сильным, после 

пережитого могут отмечаться повторные переживания: 

«картинки» наяву, искажѐнное, либо точное повторное 

переживание случившегося в ночных снах, постоянное 

воспоминание о случившемся, повышенная возбудимость с 

яркими вспышками гнева либо, наоборот, эмоциональное 

отупение, 
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коли нічого в житті не радує і ви живете «на автоматі». 

Може турбувати почуття провини, не зникати відчуття 

пригніченості та тривоги, ніби подія не пройшла і може в будь-

який момент повернутися. Дуже часто спостерігається витіснення 

– прагнення уникати думок, розмов, почуттів, що можуть 

викликати переживання про травму; іноді цілі пласти події 

випадають із пам’яті. Буває й навпаки: безперервні «по колу» 

думки про травму – модель поведінки, яка відтворює травматичну 

подію. Також можуть спостерігатися порушення сну і складності з 

концентрацією уваги на чому-небудь.  

Все це – симптоми стресових реакцій, їх виникнення 

абсолютно нормальне в ненормальних обставинах. Однак, 

якщо вони не проходять протягом місяця-двох або ж є такими, що 

вам важко справитися, слід звернутися до професійних психологів.  

Кілька простих речей, які можуть допомогти впоратися зі стресом 

і його наслідками: 

- Коли вам важко заснути, зробіть кілька простих процедур. 

Намагайтеся, і це дійсно важливо, завжди лягати спати в певний 

час. Уникайте напруженої діяльності протягом декількох годин до 

того, як лягати спати. Уникайте алкоголю, тютюну і кофеїну (хоча 

іноді кава і допомагає заснути, але це не завжди корисно), 

оскільки вони шкодять вашій здатності спати. Не дивіться 

телебачення, новини, краще почитайте заспокійливу літературу, 

випийте склянку теплого молока (якщо у вас немає 

протипоказань), займіться спокійним хобі, повільно прогуляйтеся. 

Деякі рекомендації щодо сну є на с.37. 

- Звертайте увагу на харчування. Зрозуміло, що не завжди є 

можливість повноцінно харчуватися, але, у той самий час, іноді 

все ж можна. Намагайтеся їсти більше простої їжі: сезонних 

овочів, води, а не майонезів і борошняних страв.  

- Обов’язково робіть зарядку, розтяжки (потягушки), ще 

краще – разом із дитиною. 

- Ходіть пішки, де це можливо. 

- Щодня може бути корисно запитати себе: а що я зробив для 

себе? Тільки для себе. Піклуватися про себе – дуже важливо.  

 

 



72 

 

когда ничего в жизни не радует и вы живѐте «на автомате». 

Может беспокоить чувство вины, не исчезать ощущение 

подавленности и тревоги, как будто событие не прошло и может в 

любой момент вернуться. Очень часто наблюдается вытеснение — 

стремление избегать мыслей, разговоров, чувств, которые могут 

вызвать переживания о травме; иногда целые пласты 

произошедшего порой выпадают из памяти. Бывает и наоборот: 

непрекращающиеся «по кругу» мысли о травме – модель 

поведения, которая воспроизводит травматическое событие. Также 

могут наблюдаться нарушения сна и сложности с концентрацией 

на чем-либо.  

Всѐ это – симптомы стрессовых реакций, и их 

возникновение совершенно нормально в ненормальных 

обстоятельствах. Однако если они не проходят в течение месяца-

двух, следует обратиться к профессиональным психологам.  

Несколько простых вещей, которые могут помочь справиться со 

стрессом и его последствиями: 

- Когда вам трудно уснуть, сделайте несколько простых 

процедур. Старайтесь, и это действительно важно, ложиться спать 

всегда в определенное время. Избегайте напряженной 

деятельности в течение нескольких часов до того, как ложиться 

спать. Избегайте алкоголя, табака и кофеина (хотя иногда кофе и 

помогает уснуть, но это не всегда полезно), они вредят вашей 

способности спать. Не смотрите телевидение, новости, лучше 

читайте успокаивающую литературу, выпейте стакан теплого 

молока (если у вас нет противопоказаний), займитесь спокойным 

хобби, медленно прогуляйтесь. Некоторые рекомендации 

относительно сна найдете на с.38. 

- Обращайте внимание на питание. Понятно, что не всегда 

есть возможность полноценно питаться, но в тоже время, иногда 

все же, можно. Пусть у вас будет больше простой еды: сезонных 

овощей, воды, а не майонезов и мучного.  

- Обязательно делайте зарядку, растяжки (потягушки), ещѐ 

лучше — вместе с ребѐнком. 

- Ходите пешком, где это возможно. 

- Ежедневно может быть полезно спросить себе: что я сделал 

для себя? Только для себя. Это очень важно – заботиться о себе. 
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Адже для того, щоб дбати про інших, потрібні сили! 

Про дітей – дошкільнят 

На відміну від дорослих, у дітей недостатньо життєвого 

досвіду, і тому вони не можуть реагувати адекватно ситуації 

навіть на стрес низької інтенсивності (низької – з точки зору 

дорослої людини). 

Діти можуть відчувати власну незахищеність і 

безпорадність у світі, який їм не до кінця зрозумілий. Сам 

механізм дитячого стресу полягає в тому, що щось зовнішнє, 

невідоме, погане, насильно вторгається в життя дитини, починає 

переслідувати її у вигляді спогадів або страхів. 

Буває, що малюки переживають страшні події мовчки і 

таємно, наче «всередині». Буває, що дитина, навпаки, стає 

агресивною, незвично активною або часто плаче. 

Дитяча психіка має величезні резерви самовідновлення і 

саморегуляції. Більшість дітей повертаються до норми після 

травматичної події без професійної допомоги психологів, 

просто завдяки підтримці та турботі батьків і близьких. 

 

Рекомендації батькам 

Розмовляйте зі своєю дитиною, навіть якщо вона маленька, і 

ви думаєте, що вона вас не розуміє. Говоріть без сюсюкання, але, у 

той самий час, враховуйте її вік.  

Говоріть з вашою дитиною про ваші почуття (але не 

скаржіться на чоловіка, дружину або батьків. Не беріть дитину 

в союзники у конфлікті з ними. Просто пояснюйте, що почуття 

означають. Нормалізуйте навіть негативні переживання, з якими 

ви справляєтеся, адже ви справляєтеся, хоч вам і складно) 

Уважно прислухайтеся до того, що говорить дитина і як 

вона це говорить: чи відчувається в її словах тривога, страх, 

занепокоєння? Дуже корисним може бути повторення слів 

дитини: «Я боюся, що...», «Ти боїшся, що...» Це допоможе і 

дитині, і батькові чи матері прояснити свої почуття. 

Не втомлюйтеся запевняти свою дитину: «Ми разом. Ми  
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Ведь для того, чтобы заботиться – нужны силы! 

О детях дошкольниках 

В отличие от взрослых, у детей недостаточно жизненного 

опыта, и поэтому они не могут реагировать адекватно ситуации, 

даже на стресс низкой интенсивности (низкой — c точки зрения 

взрослого человека). 

Дети могут чувствовать собственную незащищенность 

и беспомощность в мире, который им не до конца понятен. 

Сам механизм детского стресса со стоит в том, что что-то 

внешнее, неизвестное, нехорошее, насильно вторгается в жизнь 

ребѐнка, начинает преследовать его в виде воспоминаний или 

страхов.  

Бывает, что малыши переживают страшные события молча и 

скрытно, как бы «внутри». Бывает, что ребѐнок, наоборот, 

становится агрессивным, непривычно активным или часто плачет. 

Детская психика обладает огромными резервами 

самовосстановления и саморегуляции. Большинство детей 

приходит в себя после травматического события без 

профессиональной помощи психологов просто благодаря 

поддержке и заботе близких. 

 

Рекомендации родителям 

Разговаривайте со своим ребѐнком, даже если он маленький, 

и вы думаете, что он вас не понимает. Говорите не сюсюкая, но в 

тоже время учитывайте его возраст.  

Говорите с вашим ребѐнком о ваших чувствах (но не 

жалуйтесь на мужа, жену или родителей. Не берите ребенка в 

союзники в борьбе с ними. Просто объясняйте, что чувства 

значат. Нормализуйте даже негативные переживания, с 

которыми вы справляетесь, а ведь вы справляетесь, хоть вам и 

сложно). 

Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит 

ребѐнок и как он это говорит: слышится ли тревога, страх, 

беспокойство? Очень полезным может быть повторение слов 

ребѐнка: «Я боюсь, что...», «Ты боишься, что...» Это поможет и 

ребѐнку, и родителю прояснить свои чувства. 

Не уставайте уверять своего ребѐнка: «Мы вместе. Мы 
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піклуємося про тебе. Ми завжди будемо намагатися піклуватися 

про тебе». Можливо, вам доведеться повторювати це 

багаторазово. Майже нескінченно. 

Торкайтеся до дитини, обіймайте її якнайчастіше або стільки, 

скільки її потрібно. Нехай вона відчуває вашу турботу і близькість 

не тільки на словах. 

Робіть малюкові масаж. 

Не шкодуйте часу, укладаючи дитину спати. Розмовляйте з 

нею, заспокоюйте її. Якщо потрібно, залиште нічник увімкненим.  

Спостерігайте за дитиною під час ігор. Часто саме у грі 

дитина проявляє свої почуття: страх, агресію тощо, які можуть 

бути неочевидними в інший час. 

Сприяйте іграм, що розряджають напругу. Маються на увазі 

ігри з піском, водою, малювання, активні ігри. Якщо дитині 

хочеться що-небудь вдарити, дайте їй щось м’яке, наприклад, 

подушку. 

Якщо дитина загубила або зламала улюблену іграшку, 

дозвольте їй побути сумною або поплакати. Це важлива для неї 

подія, яку їй потрібно пережити зрозумілими для неї способами. 

Це важливо: тренувати вміння дитини в спокійній ситуації!  

Цей матеріал буде корисним, якщо ви проживаєте в зоні, де 

можуть відбуватися обстріли. У той самий час він може бути 

корисним і для інших територій як ілюстрація того, як можна 

готувати дитину до певної кризової ситуації. 

Для того, щоб легше пережити обстріл чи іншу критичну 

ситуацію, організуйте місце, де діти разом з дорослими можуть 

сховатися і будуть у безпеці. Там повинні бути заготовлені вода, 

їжа, аптечка, ковдри, теплі речі, туалет або якийсь його аналог. 

Важливо задовольнити базові потреби, щоб створити мінімальне 

відчуття затишку і безпеки. Організуйте в безпечному місці 

«ігровий куточок», де є все для творчості та ігор. Підготуйте «банк 

ігор», в які ви граєте регулярно, і постарайтеся дотримуватися цих 

маленьких ритуалів. 
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заботимся о тебе. Мы всегда будем стараться заботиться 

отебе». Возможно, вам придется повторять это многократно. 

Почти бесконечно. 

Дотрагивайтесь до ребѐнка, обнимайте его как можно чаще. 

Пусть он чувствует вашу заботу и близость не только на словах. 

Делайте малышу массаж. 

Не жалейте времени, укладывая ребѐнка спать. 

Разговаривайте с ним, успокаивайте его. Если нужно, оставьте 

ночник включѐнным. 

Наблюдайте за ребѐнком во время игр. Часто именно в игре 

ребенок проявляет свои чувства: страх, агрессию и т. п., которые 

могут быть не очевидными в другое время. 

Способствуйте играм, разряжающим напряжение. Имеются в 

виду игры с песком, водой, рисование, активные игры. Если 

ребенку хочется что-нибудь ударить, дайте ему что-то мягкое, 

например, подушку. 

Если ребенок потерял или сломал любимую игрушку, 

позвольте ему быть грустным или поплакать. Это важное для него 

событие, которое ему нужно пережить понятными для него 

способами. Это важно: тренировать умения ребенка в 

спокойной ситуации!  

Этот материал будет полезным, если вы проживаете в 

зоне где могут быть обстрелы. В то же время может быть 

полезен и для других территории как иллюстрация  возможности 

готовить ребенка к определенной кризисной ситуации. 

Для того, чтобы легче пережить обстрел или другую 

критическую ситуацию, организуйте место, где дети вместе с 

взрослыми могут укрыться и будут в безопасности. Там должны 

быть заготовлены вода, еда, аптечка, одеяла, тѐплые вещи, туалет 

или какой-то его аналог. Важно удовлетворить базовые 

потребности, чтобы создать минимальное ощущение уюта и 

безопасности.Организуйте в безопасном месте «игровой уголок», 

где есть все для творчества и игр. Подготовьте «банк игр», в 

которые вы играете регулярно, и постарайтесь соблюдать эти 

маленькие ритуалы. 
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Кризове реагування дитини і можливі способи допомоги. 

Якщо ваша дитина погано спить, не хоче лягати спати, не 

хоче спати одна, прокидається вночі з криком. 

Що з нею відбувається: 

Коли діти налякані, вони хочуть бути з тими, хто допомагає 

їм відчувати себе в безпеці, і хвилюються, якщо цих людей немає 

поруч. 

Перед сном дитину зазвичай переслідують спогади, тому що 

вона не відволікається на інші заняття. 

Можливо, дитина відчуває страх смерті або інші страхи. 

Людям часто сниться те, чого вони бояться наяву, і тому їм 

страшно заснути. 

Як допомогти: 

Якщо хочете, дозвольте дитині спати з вами. Дайте їй 

зрозуміти, що це тільки на певний час. 

Заведіть якийсь звичай, ритуал перед сном: розповідати 

казку, помолитися, полежати в обіймах. Кожен день кажіть їй, що 

будете робити завтра, щоб вона знала, на що чекати. 

Обійміть її та скажіть, що ви з нею і нікуди не підете. 

Зрозумійте, що вона не навмисне вередує, це може протривати 

деякий час, потрібно проявити терпіння. 

Намальовані та проговорені страхи перестають лякати. 

Можна придумати «другу серію» страшного сну зі щасливим 

кінцем. 

Можна намалювати страхи на повітряній кулі та відпустити 

її в небо. 

Можна зробити сейф для страхів, який можна наповнити їх 

символічними зображеннями: м’ятими кульками паперу, малюнками, 

шишками. Ключ від сейфа може бути у дитини або у дорослого, 

якому вона його довірить. 

Зробіть пастку для снів з паличок і ниток. Скажіть  

 

 

 

 

 



78 

 

Кризисное реагирование ребенка и возможные способы 

помощи. 

Если ваш ребѐнок плохо спит, не хочет ложиться спать, 

не хочет спать один, просыпается ночью с криком. 

Что с ним происходит: 

Когда дети напуганы, они хотят быть с теми, кто помогает 

им чувствовать себя в безопасности, и волнуются, если этих людей 

нет рядом. 

Перед сном на ребѐнка обычно накатывают воспоминания, 

потому что он не отвлекается на другие занятия. 

Возможно, у ребѐнка страх смерти или другие страхи. Людям 

часто снится то, чего они боятся наяву, и поэтому им страшно 

уснуть. 

Как помочь: 

Если хотите, позвольте ребѐнку спать с вами. Дайте ему 

понять, что это только на время. 

Заведите какой-то обычай, ритуал перед сном: рассказывать 

сказку, помолиться, полежать в обнимку. Каждый день 

рассказывайте ему, что будете делать на следующий день, чтобы 

он знал, чего ожидать. 

Обнимите его и скажите, что вы с ним и никуда не уйдѐте. 

Поймите, что он не нарочно капризничает, что-то может 

продлиться некоторое время и нужно проявить терпение. 

Нарисованные и проговорѐнные страхи перестают пугать. 

Можно придумать «вторую серию» страшного сна со счастливым 

концом. 

Можно нарисовать страхи на воздушном шаре, и отпустить 

его в небо. 

Можно сделать сейф для страхов, который можно наполнить 

их символическими изображениями: мятыми шариками бумаги, 

рисунками, шишками. Ключ от сейфа может быть у ребѐнка или у 

взрослого, которому он его доверит. 

Сделайте ловушку снов из палочек и ниток. Скажите 
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дитині, що вона ловитиме погані сни і пускатиме до неї тільки 

хороші. Можна перед сном ставити дитині аудіозаписи з казками 

або заспівати колискову. 

Якщо ваша дитина боїться, що з вами щось трапиться 

(такі страхи можуть бути й у вас). 

Що з нею відбувається: 

Такі страхи природні для тих, хто пережив небезпеку. 

Дитина відчуває свою безпорадність. 

Як допомогти: 

Нагадайте дитині та собі самому, що зараз вам нічого не 

загрожує, а на випадок небезпеки ви підготовлені. 

Розкажіть дитині, що робите все можливе, щоб забезпечити 

вашу з нею безпеку. Перерахуйте конкретні заходи, які ви вживаєте. 

Заплануйте, хто подбає про дитину, якщо з вами дійсно 

щось трапиться, і поділиться з нею цією конкретною 

інформацією. Це допоможе вам самим менше хвилюватися, і 

дитина не буде так сильно сприймати вашу невпевненість, 

страхи і побоювання. 

Разом займайтеся чимось позитивним, щоб відволікти 

дитину від тривожних думок. Малюйте, співайте, грайте разом. 

Можна зробити разом будь-які «чарівні» обереги. 

Якщо ваша дитина плаче або вередує, коли вас немає, 

навіть якщо ви просто пішли до ванни. 

Якщо дитина не переносить розлуки з вами. 

Що з нею відбувається: 

Діти, які ще не вміють говорити і не можуть висловити свої 

почуття, висловлюють страх, чіпляючись за дорослих і плачучи. 

Організм дитини реагує на розлуку (шлунок стискається, 

серцебиття частішає). Щось всередині її говорить: «Ні, я не хочу 

її/його втратити!». 

Дитина не намагається маніпулювати або командувати 

вами – їй просто страшно. 

Вона може лякатися, коли йдете не тільки ви, але й інші 

близькі люди. Дитина може в цілому боятися прощань і 

розставань. 

Як допомогти: 
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ребѐнку, что она будет ловить плохие сны и пускать к нему только 

хорошие. Хорошо перед сном включить ребѐнку аудиозаписи со 

сказками или спеть колыбельную.  

    Если ваш ребѐнок боится, что с вами что-то случится  

(такие страхи могут быть и у вас). 

Что с ним происходит: 

Такие страхи естественны для переживших опасность. 

Ребѐнок ощущает свою беспомощность. 

Как помочь: 

Напомните ребѐнку и себе самому, что сейчас вам ничего не 

угрожает, а на случай опасности вы подготовлены. 

Расскажите ребѐнку, что делаете всѐ возможное, чтобы 

обеспечить вашу с ним безопасность. Перечислите конкретные 

меры, которые вы предпринимаете. 

Запланируйте, кто позаботится о ребѐнке, если с вами 

действительно что-то случится и поделитесь с ним этой 

конкретной информацией. Это поможет вам самим меньше 

волноваться, и ребѐнок не будет так сильно воспринимать вашу 

неуверенность, страхи и опасения. 

Вместе занимайтесь чем-нибудь позитивным, чтобы отвлечь 

ребѐнка от тревожных мыслей. Рисуйте, пойте, играйте вместе. 

Можно сделать вместе любые «волшебные» обереги. 

Если ваш ребѐнок плачет или капризничает, когда вас 

нет, даже если вы просто пошли в ванную. 

Если ребѐнок не переносит разлуки с вами. 

Что с ним происходит: 

Дети, которые еще не умеют говорить и не могут выразить 

свои чувства, выражают страх, цепляясь за взрослых и плача. 

Организм ребѐнка реагирует на разлуку (желудок сжимается, 

сердцебиение учащается). Что-то внутри него говорит: «Нет, я не 

хочу еѐ/его потерять!» 

Ребѐнок не пытается манипулировать или командовать 

вами — ему просто страшно. 

Он может пугаться, когда уходите не только вы, но и другие 

близкие люди. Ребѐнок может в целом бояться прощаний и 

расставаний. 

Как помочь: 
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Намагайтеся проводити разом з дитиною більше часу. 

Якщо потрібно відлучитися ненадовго (до ванни), 

допоможіть дитині проговорити її почуття (смуток від розставання, 

страхи після травматичної події). Дайте дитині знати, що ви 

любите її: «Тобі, напевно, страшно. Ти не хочеш, щоб я йшла, бо 

минулого разу, коли ми розлучалися, ти не знав, де я. Зараз все по-

іншому – я швидко повернуся». 

Пограйте в «клубочок»: відійдіть на деяку відстань від 

дитини, тримаючи в руці клубок ниток, давши дитині кінець нитки. 

Запропонуйте їй смикнути за кінчик нитки і дайте відповідь: «Я 

поруч». Поступово збільшуйте відстань. Зробіть з нитки браслетик 

собі й дитині, як символ зв’язку між вами. 

Корисно пограти в хованки, в «ку-ку». 

Можна дати малюкові якесь доручення, бажано щось таке, 

чим йому подобається займатися. 

У дитини завжди повинна бути фотографія, де вона разом з 

мамою, на ній прізвище, ім’я, по батькові дитини і мами (або обох 

батьків) з контактними телефонами та іншими способами зв’язку. 

Якщо ваша дитина відчуває труднощі з харчуванням, 

їсть занадто багато або відмовляється від їжі. 

Що з нею відбувається: 

Стрес по-різному впливає на дитину, в тому числі й на її 

апетит. 

Здорове харчування важливе, але якщо ви приділятимете 

занадто багато уваги їжі, це викличе додатковий стрес і 

створить напруженість у ваших стосунках. 

Як допомогти: 

Розслабтеся. Зазвичай, по мірі зниження рівня стресу, апетит 

дитини стає нормальним. Не змушуйте дитину їсти насильно! 

Їжте разом з дитиною, перетворіть час їжі на хвилини 

веселощів і відпочинку. 

Добре залучати дитину до приготування їжі. Тримайте в 

будинку корисні продукти, якими можна швидко перекусити. Діти 

часто їдять на ходу. 

Якщо ви все ж хвилюєтеся, якщо дитина сильно втратила у 

вазі – проконсультуйтеся у педіатра. 
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Старайтесь оставаться вместе с ребѐнком больше времени  

Если нужно отлучиться ненадолго (в ванную), помогите 

ребѐнку проговорить его чувства (грусть от расставания, страхи 

после травмирующего события). Дайте ребѐнку знать, что вы 

любитеего: «Тебе, наверное, страшно. Ты не хочешь, чтобы я 

уходила, потому что в прошлый раз, когда мы разлучались, ты не 

знал, где я. Сейчас все по-другому — я быстро вернусь». 

Поиграйте в «клубочек»: отойдите на некоторое расстояние 

от ребѐнка, держа в руке клубок ниток, дав ребѐнку конец нитки. 

Предложите ему дернуть за кончик нитки и ответьте: «Я рядом». 

Постепенно увеличивайте расстояние. Сделайте из нитки 

браслетик себе и ребѐнку, как символ связи между вами. 

Полезно поиграть в прятки, в «ку-ку». 

Можно дать малышу какое-то поручение, желательно такое, 

чем ему нравится заниматься. 

У ребѐнка всегда должна быть фотография, где он вместе 

с мамой, на нем фамилия, имя, отчество ребѐнка и мамы (или 

обоих родителей) с контактными телефонами и другими 

способами связи. 

Если ваш ребѐнок испытывает трудности с питанием, ест 

слишком много или отказывается от пищи. 

Что с ним происходит: Стресс по-разному влияет на 

ребѐнка, в том числе и на его аппетит. 

Здоровое питание важно, но, если вы будете уделять 

слишком много внимания еде, это вызовет дополнительный 

стресс и создаст напряжѐнность в ваших отношениях. 

Как помочь: 

Расслабьтесь. Обычно по мере снижения уровня стресса 

аппетит ребѐнка становится нормальным. Не заставляйте 

ребѐнка есть насильно!  

Ешьте вместе с ребѐнком и превратите время еды в минуты 

веселья и отдыха. 

Хорошо привлекать ребѐнка к готовке еды.Держите в доме 

полезные продукты, которыми можно быстро перекусить. Дети 

часто едят на ходу. 

Если вы всѐ же волнуетесь, или если ребѐнок сильно потерял 

в весе – проконсультируйтесь у педиатра. 
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Якщо ваша дитина втрачає здатність щось робити, що 

робила раніше (наприклад, користуватися горщиком). 

Якщо дитина не говорить так добре, як раніше, почала 

смоктати палець, згортається клубочком тощо.  

Що з нею відбувається: 

Часто, коли малюки переживають стрес або їм страшно, вони 

тимчасово втрачають недавно отримані здібності та навички. 

Дитина робить це не навмисно! 

Психіка дитини самостійно намагається зменшити шкоду в 

ситуації після травми і повернути її «господаря» на той етап 

розвитку, де йому було добре. 

Це тимчасово! 

Втрата якоїсь здатності після того, як дитина її придбала 

(наприклад, якщо вона знову почала мочитися в ліжко) змушує її 

відчувати сором і зніяковілість. Дорослі, що піклуються про 

дитину, повинні проявити розуміння і підтримку. 

Як допомогти: 

Уникайте критики особистості дитини – вона змусить дитину 

хвилюватися, їй ще складніше буде відновити свої вміння. 

Говоріть про необхідність розвивати вміння. 

Будь-які нав’язливі рухи (смоктання пальця, гризіння нігтів, 

тики головою, руками, повіками, онанізм) – спроба зняти 

тривожність. І – привід бути з дитиною більш терплячим. Можна 

погладити її в цей момент по спині, сказати: «Я з тобою, ти як?». 

Важливо проявити підтримку. 

У разі нетримання сечі та калу дорослі повинні повторювати 

дитині: «Ми знаємо, що ти робиш це не навмисне. Це скоро мине». 

Тим не менш, за можливості краще все-таки зверніться до 

невролога. 

Замість того, щоб концентруватися на труднощах 

(наприклад, невмінні користуватися горщиком), допоможіть 

дитині відчути, що її розуміють, приймають, люблять і 

підтримують. Добре перерахувати, скільки людей її любить. 

Добре буде дати їй щось менше за неї: іграшку, клубок 

ниток, цуценя – когось або щось, про кого можна піклуватися. 

Займіться ліпленням з пластиліну або глини. Побудуйте укриття з  
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Если ваш ребѐнок теряет способность что-то делать, что 

делал раньше (например, пользоваться горшком). 

Если ребѐнок не говорит так хорошо, как раньше, начал 

со сать палец, сворачивается клубочком и т. д. 

Что с ним происходит: 

Часто, когда малыши переживают стресс или им страшно, 

они временно теряют недавно приобретенные способности и 

навыки. 

Ребѐнок делает это не нарочно! 

Психика ребѐнка самостоятельно пытается уменьшить ущерб 

в ситуации после травмы и вернуть «хозяина» на тот этап 

развития, где ему было хорошо. 

Это временно! 

Потеря какой-то способности после того, как ребѐнок ее 

приобрел (например, если он снова начал мочиться в постель) 

заставляет его чувствовать стыд и смущение. Взрослые, 

заботящиеся о ребѐнке, должны проявить понимание и поддержку. 

Как помочь: 

Избегайте критики личности ребенка — она заставит ребѐнка 

волноваться, и ему ещѐ сложнее будет вернуть свои умения. 

Говорите о необходимости развивать умения. 

Любые навязчивые движения (со сание пальца, грызение 

ногтей, тики головой, руками, веками, онанизм) — попытка снять 

тревожность. И – повод быть с ребѐнком более терпеливым. 

Можно погладить его в этот момент по спине, сказать: «я с тобой, 

ты как?». Важно проявить поддержку. 

В случае недержания мочи и кала взрослые должны 

повторять ребѐнку: «Мы знаем, что ты делаешь это не нарочно. 

Это скоро пройдет». Тем не менее, по возможности лучше все-

таки обратитесь к неврологу. 

Вместо того, чтобы концентрироваться на трудности 

(например, неумении пользоваться горшком) — помогите ребѐнку 

почувствовать, что его понимают, принимают, любят и 

поддерживают. Хорошо перечислить, сколько людей его любит. 

Хорошо будет дать ему что-то меньше него: игрушку, клубок 

ниток, щенка — кого-то или что-то, о ком можно заботиться. 

Займитесь лепкой из пластилина или глины. Постройте укрытие из 
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подушок і ковдр. 

У ході того, як дитина відчує себе в більшій безпеці, вона 

знову відновить втрачену здатність. 

      Обов’язково хваліть її за найменші успіхи. 

Якщо ваша дитина поводиться необережно, робить щось 

небезпечне для себе. 

Що з нею відбувається: 

Може здатися дивним, але, коли діти не відчувають себе в 

безпеці, то самі часто ведуть себе небезпечно або безтурботно. 

Це спосіб дитини сказати: «Ти мені потрібна. Доведи, що я 

тобі дорогий – захисти мене!» 

Як допомогти: 

Забезпечте безпеку дитини. Спокійно підійдіть і, якщо 

потрібно, візьміть її на руки. 

Дайте малюкові зрозуміти, що те, що він робить, небезпечно, 

що він дорогий вам, і ви не хочете, щоб із ним щось сталося. Не 

кричіть на нього! 

Така поведінка дитини може бути проявом аутоагресії 

(страх завжди збільшує агресію, але діти часто поширюють її на 

себе). Пограйте в ігри, що «випускають агресію». 

Покажіть дитині, що є більш позитивні способи привернути 

вашу увагу. 

Якщо ваша дитина лякається чогось, чого не боялася 

раніше. 

Що з нею відбувається: 

Малюки вірять у те, що батьки всемогутні та можуть 

захистити їх від усього. Ця віра допомагає їм відчувати себе в 

безпеці. 

          Після того, що сталося, ця віра похитнулася, а без неї дитині 

стало страшніше жити в цьому світі. 

Багато що може нагадувати дитині про пережите і лякати її 

(звуки петард, машини швидкої допомоги, люди, що кричать, 

переляканий вираз вашого обличчя). 

Ви в цьому не винні – винен пережитий досвід. 
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подушек и одеял. 

По мере того, как ребѐнок почувствует себя в большей 

безопасности, он вновь приобретет утерянную способность. 

     Обязательно хвалите его за малейшие успехи. 

          Если ваш ребѐнок ведет себя неосторожно, делает что-то 

опасное для себя. 

        Что с ним происходит: 

Может показаться странным, но, когда дети не чувствуют 

себя в безопасности, то сами часто ведут себя небезопасно или 

беспечно. 

Это способ ребѐнка сказать: «Ты мне нужна. Докажи, что я 

тебе дорог — защити меня!» 

Как помочь: 

Обеспечьте безопасность ребѐнка. Спокойно подойдите и, 

если нужно, возьмите его на руки. 

Дайте малышу понять, что то, что он делает, небезопасно, 

что он дорог вам, и вы не хотите, чтобы с ним что-нибудь 

случилось. Не кричите на него! 

Такое поведение ребенка может быть проявлением 

аутоагрессии (страх всегда увеличивает агрессию, но дети часто 

выплѐскивают ее на себя). Поиграйте в игры, «выпускающие 

агрессию». 

Покажите ребѐнку, что есть более позитивные способы 

привлечь ваше внимание. 

Если ваш ребѐнок пугается чего-то, чего не боялся 

раньше. 

Что с ним происходит: 

Малыши верят в то, что родители всемогущи и могут 

защитить их от всего. Эта вера помогает им чувствовать себя в 

безопасности. 

После случившегося эта вера поколеблена, а без нее ребѐнку 

стало страшнее жить в этом мире. 

Многое может напоминать ребѐнку о пережитом и пугать его 

(звуки петард, машины скорой помощи, кричащие люди, 

испуганное выражение вашего лица). 

Вы в этом не виноваты — виноват пережитый опыт. 
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Як допомогти: 

Коли дитина перелякана, поговоріть з нею про те, що ви 

зробите, щоб захистити її. Перерахуйте конкретні заходи, початі 

вами для захисту і створення безпеки. 

Якщо дитина говорить про монстрів або чудовиськ, яких 

вона боїться, допоможіть їй вигнати їх. Скажіть: «Іди, чудовисько, 

не лякай мою дівчинку (хлопчика). Я зараз прикрикну на монстра, 

він злякається і піде. Пішов геть!». Нехай намалює страх, 

спробуйте запропонувати домалювати «смішні» деталі. 

Посмійтеся разом. 

Точно не лякайте дитину людьми (дядько прийде і забере). 

Щоб уникнути ретравматизаціі, уважно поставтеся до тієї 

теле- і відеопродукції, яку дивиться ваша дитина, до розмов, які 

вона чує навколо, до новин, які ви або хтось ще обговорює поруч з 

дитиною. 

Якщо ваша дитина здається «гіперактивною». 

Якщо дитина не може всидіти на місці, якщо їй складно 

концентрувати увагу. 

Що з нею відбувається: 

Страх може породжувати нервову енергію, яка зберігається в 

організмі (накопичується адреналін). 

Дорослі, хвилюючись, часом ходять туди-сюди швидкими 

кроками. У таких самих ситуаціях діти бігають, стрибають і 

поводяться неспокійно. 

Коли ми зациклюємося на поганому, нам важко приділяти 

увагу чомусь іншому, тому діти можуть бути неуважними і 

можуть не чути ваших слів і прохань. 

Деякі діти гіперактивні від народження, а після стресу це 

може посилитися. 

Як допомогти: 

Допоможіть дитині усвідомити свої емоції (страх, 

занепокоєння) і запевніть дитину, що зараз вона в безпеці. 

Допоможіть дитині позбутися «зайвої» нервової енергії: 

нехай розімнеться, побігає, пограється. Якщо в даний момент не 

можна пограти і побігати, а потрібно заспокоїти її негайно – нехай 

глибоко і повільно подихає з вами разом. Техніка подана на с. 35, 

37. 



88 

 

Как помочь: 

Когда ребѐнок испуган, поговорите с ним о том, что 

высделаете, чтобы защитить его. Перечислите конкретные меры, 

предпринятые вами для защиты и обеспечения безопасности. 

Если ребѐнок говорит о монстрах или чудовищах, которых 

он боится, помогите ему выгнать их. Скажите: «Уходи, чудовище, 

не пугай мою девочку (мальчика). Я сейчас прикрикну на монстра, 

он испугается и уйдет. Пошѐл вон!». Пусть нарисует страх, 

попробуйте предложить пририсовать «смешные» детали. 

Посмейтесь вместе. 

Точно не пугайте ребенка людьми (дядя придѐт и заберет). 

Чтобы избежать ретравматизации, внимательно отнеситесь к 

той теле- и видеопродукции, которую смотрит ваш ребѐнок, к 

разговорам, которые он слышит вокруг, к новостям, которые вы 

или кто-то ещѐ обсуждает рядом с ребѐнком. 

Если ваш ребѐнок кажется «гиперактивным» 

Если ребѐнок не может усидеть на месте, если ему сложно 

концентрировать внимание 

Что с ним происходит: 

Страх может порождать нервную энергию, которая 

сохраняется в организме (накапливается адреналин). 

Взрослые, волнуясь, порой ходят туда-сюда быстрыми 

шагами. В таких же ситуациях дети бегают, прыгают и ведут себя 

беспокойно. 

Когда мы зацикливаемся на плохом, нам трудно уделять 

внимание чему-то другому, поэтому дети могут быть 

невнимательны и могут не слышать ваших слов и просьб. 

Некоторые дети гиперактивны от рождения, а после 

стресса это может усилиться. 

Как помочь: 

Помогите ребѐнку осознать свои эмоции (страх, 

беспокойство) и заверьте ребѐнка, что сейчас он в безопасности. 

Помогите ребѐнку избавиться от «лишней» нервной энергии: 

пусть разомнѐтся, побегает, поиграет. Если в данный момент 

нельзя поиграть и побегать, и нужно успокоить его немедленно — 

пусть глубоко и медленно подышит с вами вместе. Техника 

представлена на с. 36, 38. 
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Посидьте з нею і позаймайтеся чим-небудь, що вам обом 

подобається: покидайте м’яч, почитайте книги, пограйте, 

помалюйте. Навіть якщо дитина буде продовжувати бігати 

навколо, їй це допоможе. 

Обов’язково робіть зарядку щодня. 

Якщо дитина активна за своєю природою – концентруйтеся 

на позитивних аспектах. Подумайте про те, яка енергія в ній вирує, 

і знайдіть їй заняття, що допоможе з користю витратити цю 

енергію. 

Якщо ваша дитина грає агресивно або в жорстокі ігри. 

Що з нею відбувається: 

Малюки часто висловлюють свої емоції грою. Агресивні 

ігри – це їх спосіб показати нам, в якій жахливій ситуації вони 

побували або перебувають, що відчувають у душі. 

Діти часто копіюють побачене, не даючи цьому оцінки 

(добре чи погано). 

Як допомогти: 

Якщо дитина достатньо доросла, можна спробувати разом з 

нею проговорити і «розібрати» гру, на почуття, стани, 

переживання учасників тощо – а не просто називайте що це 

«погано» чи «добре», «так потрібно». 

Звертайте увагу на те, які почуття висловлює дитина у 

процесі гри. Навчіть наділяти ці почуття в слова і будьте поруч, 

щоб підтримати її (взяти на руки, втішити). 

Програвання ситуації – прекрасний терапевтичний хід. 

Дозвольте дитині програти ситуацію до кінця, навіть якщо для вас 

ці спогади болючі. Дитина сама зрозуміє, коли припинити. 

Ігри «у війнушку» намагайтеся делікатно підвести до 

мирного фіналу. Можна показати варіанти того, як мирним 

шляхом можна вирішувати труднощі, пограти «у дипломатів». 

Якщо дитина постійно говорить про те, що трапилося і 

про ті страшні речі, які побачила. 

Що з нею відбувається: 

Дитина повторно переживає те, що трапилося, і намагається це 

осмислити і зрозуміти. 
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Посидите с ним и позанимайтесь чем-нибудь, что вам обоим 

нравится — побросайте мяч, почитайте книги, поиграйте, 

порисуйте. Даже если ребѐнок будет продолжать бегать вокруг, 

ему это поможет. 

Обязательно делайте зарядку каждый день. 

Если ребѐнок активный по природе — концентрируйтесь на 

положительных аспектах. Подумайте о том, какая энергия в нем 

бурлит, и найдите ему занятие, которое поможет с пользой 

потратить эту энергию. 

Если ваш ребѐнок играет агрессивно или в жестокие 

игры. 

Что с ним происходит: 

Малыши часто выражают свои эмоции игрой. 

Агрессивные игры — это их способ показать нам, в какой ужасной 

ситуации они побывали или находятся, что чувствуют в душе. 

Дети часто копируют увиденное, не давая этому оценки 

(хорошо или плохо). 

Как помочь: 

Если ребѐнок достаточно взрослый, можно попробовать 

вместе с ним проговорить и «разобрать» игру, постараться 

объяснить ему, почему это не самая хорошая игра. 

Обращайте внимание на то, какие чувства выражает ребѐнок 

в игре. Научите облекать эти чувства в слова и будьте рядом, 

чтобы поддержать его (взять на руки, утешить). 

Проигрывание ситуации — прекрасный терапевтический 

ход. Позвольте ребѐнку проиграть ситуацию до конца, даже если 

для вас эти воспоминания болезненны. Ребѐнок сам поймет, когда 

прекратить. 

Игры «в войнушку» постарайтесь деликатно подвести к 

мирному финалу. Можно показать варианты того, как мирным 

путем можно решать трудности, поиграть «в дипломатов». 

Если ребѐнок постоянно говорит о случившемся и о тех 

страшных вещах, которые увидел. 

Что с ним происходит: 

Ребѐнок повторно переживает случившееся и пытается это 

осмыслить и понять. 
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Коли дитина говорить про те, що трапилося, це може 

викликати сильні емоції у вас та у дитини (страх, смуток, злість). 

Як допомогти: 

Якщо можете, уважно прислухайтеся до того, що говорить 

дитина. Можливість виговоритися людині, що розуміє, зцілює 

психіку. 

Якщо дитина занадто засмучується, виходить із себе, якщо 

раз за разом програє одну і ту саму трагічну сцену – поговоріть з 

нею про те, що сталося, не прикрашайте і не лякайте занадто. Не 

кажіть, що все добре, нічого не було. Говоріть про подія як про те, 

що можна було пережити. Це допомагає дитині заспокоїтися, 

відчути себе захищеною. Якщо це триває довго – подумайте, чи не 

варто порадитися з фахівцем-психологом. 

Якщо ваша дитина стала дуже вимогливою і командує 

вами. 

Якщо дитина здається «впертою», наполягаючи на тому, 

щоб все робилося, як вона хоче. 

Що з нею відбувається: 

З 18 місяців до 3 років малюки зазвичай намагаються 

«командувати». 

Це може дратувати, але це нормальна складова процесу 

дорослішання, це допомагає дітям дізнатися, що вони дорогі 

батькам і можуть отримати бажане. 

Коли діти відчувають небезпеку, вони намагаються 

командувати батьками частіше. Це їхній метод боротися зі 

страхами. Вони немов говорять: «Все навколо так жахливо, що 

мені потрібно хоч щось контролювати». 

Пам’ятайте, що в стресових ситуаціях психіка дитини може 

тимчасово регресувати, і навіть діти старшого віку можуть 

поводитися «як маленькі» і вередувати. 

Як допомогти: 

Пам’ятайте, це не означає, що дитина погана або 

примхлива. Це нормально, просто зараз вона стала намагатися 

всіма командувати, бо не відчуває себе в безпеці. 
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Когда ребѐнок говорит о случившемся, это может вызвать 

сильные эмоции и у вас, и у ребѐнка (страх, грусть, злость). 

Как помочь: 

Если можете, внимательно прислушивайтесь к тому, что 

говорит ребѐнок. Возможность выговориться понимающему 

человеку исцеляет психику. 

Если ребѐнок слишком расстраивается, выходит из себя, если 

раз за разом проигрывает одну и ту же трагическую сцену – 

поговорите с ним о том, что произошло не приукрашайте и не 

пугайте излишне. Не говорите, что все хорошо, ничего не было. 

Говорите о происшедшем, как о том, что это можно было 

пережить. Это помогает ему успокоиться, почувствовать себя 

защищенным. Если это продолжается долго — подумайте, не 

стоит ли посоветоваться со специалистом-психологом. 

Если ваш ребѐнок стал очень требовательным и 

командует вами. 

Если ребѐнок кажется «упрямым», настаивая на том, 

чтобы все делалось, как он хочет. 

Что с ним происходит: 

С 18 месяцев до 3 лет малыши обычно пытаются 

«командовать». 

Это может раздражать, но это нормальная со 

ставляющая процесса взросления, и помогает детям узнать, что 

они дороги родителям и могут получить желаемое. 

Когда дети чувствуют опасность, они стараются 

командовать родителями больше обычного. Это их метод 

бороться со страхами. Они словно говорят: «Все вокруг так 

ужасно, что мне нужно хоть что-то контролировать». 

Помните, что в стрессовых ситуациях психика ребѐнка 

может временно регрессировать, и даже дети старшего возраста 

могут вести себя «как маленькие» и капризничать. 

Как помочь: 

Помните, это не значит, что ребѐнок плохой или 

капризный. Это нормально, просто сейчас он стал пытаться 

всеми командовать, потому что не чувствует себя в безопасности. 
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Нехай малюк контролює дрібниці. Дайте йому можливість 

вибирати, що одягнути або з’їсти, в які ігри пограти, які казки 

почитати. Здобувши контроль над частиною свого життя, дитина 

почувається краще.  

Врівноважуйте можливість вибору і контролю, 

дотримуючись режиму дня. Якщо дитина буде «командувати» 

рішуче всім, то все одно буде відчувати себе незахищеною. 

Підбадьорюйте дитину, коли вона намагається навчитися 

чомусь новому. Дитина відчуває, що контролює ситуацію, якщо у 

неї виходить самостійно одягати черевики, збирати пазли або 

конструктор, налити сік у склянку. 

Добре доручити їй турботу про цуценя, ляльку або іграшку. 

Якщо ваша дитина стає дратівливою та має спалахи 

гніву. 

Якщо дитина кричить багато (більше звичайного). 

Що з нею відбувається: 

Можливо, ще до того, що сталося, у вашої дитини бували 

спалахи гніву. Це нормально для малюків. Дитина зневірюється, 

коли у неї щось не виходить, або коли вона не може висловити, що 

вона хоче і що їй потрібно. 

Тепер дитині є про що сумувати (як і вам), і, можливо, їй 

дійсно потрібно поплакати або покричати. 

Агресія – абсолютно нормальна реакція на стрес. Таким 

чином дитина ніби доводить собі, що вона сильніша, ніж 

навколишнє, яке змусило її страждати. 

Як допомогти: 

Така поведінка – спосіб висловити внутрішній біль, одна зі 

стратегій боротьби з наслідками травми. 

Тому потрібно бути уважним, у жодному разі не потрібно 

проявляти агресію у відповідь. 

Навчіть дитину скидати агресію в активних іграх або на 

предмети, призначені для цього: подушка, папір, груша для 

биття. 

Покажіть їй техніки каналізації агресії: як гарчить лев, як 

тупотять бегемотики на крокодила тощо. Добре буде пограти в 

сніжки із зім’ятого папер, або влаштувати вдома бій подушками. 
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Пусть малыш контролирует мелочи. Дайте ему возможность 

выбирать, что одеть или съесть, в какие игры поиграть, какие 

сказки почитать. Обретя контроль над частью своей жизни, 

ребѐнок чувствует себя лучше.  

Уравновешивайте возможность выбора и контроля, соблюдая 

режим дня. Если ребѐнок будет «командовать» решительно всем, 

то всѐ равно будет чувствовать себя незащищѐнным. 

Подбадривайте ребѐнка, когда он пытается научиться чему-то 

новому. Ребѐнок чувствует, что контролирует ситуацию, если у него 

получается самостоятельно одевать ботинки, собирать паззлы или 

конструктор, налить сок в стакан. 

Хорошо поручить ему заботу о щенке, кукле или игрушке. 

Если ваш ребѐнок стал раздражительным и испытывает 

вспышки гнева. 

Если ребѐнок кричит много (больше обычного). 

Что с ним происходит: 

Возможно, ещѐ до случившегося у вашего ребѐнка бывали 

вспышки гнева. Это нормально для малышей. Ребѐнок 

отчаивается, когда у него что-то не получается, или, когда он не 

может выразить словами, что он хочет и что ему нужно. 

Теперь ребѐнку есть, о чем грустить (как и вам), и, возможно, 

ему действительно нужно поплакать или покричать. 

Агрессия — абсолютно нормальная реакция на стресс. 

Таким образом ребѐнок как бы доказывает себе, что он сильнее, 

чем окружающее, которое заставило его страдать. 

Как помочь: 

Такое поведение — способ выразить внутреннюю боль, одна 

из стратегий борьбы с последствиями травмы. 

Поэтому нужно быть внимательным, и ни в коем случае не 

нужно проявлять агрессию в ответ. 

Научите ребѐнка сбрасывать агрессию в активных играх, 

или на предметы предназначены для этого: подушка, бумага, 

груша для бития. 

Покажите ему техники канализации агрессии: как рычит лев, 

как топают бегемотики на крокодила и т. д. Хорошо будет поиграть 

в снежки из смятой бумаги, или устроить дома бой подушками. 
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За можливості запишіть дитину в спортивну секцію. 

Привчіть до активних ігор. Робіть із нею разом зарядку щодня.  

Поставтеся до спалахів гніву більш терпимо, ніж завжди. 

Спробуйте «почути» потреби, які стоять за цим криком. Скажіть 

щось на  кшталт: «Ти розлютилась, бо я не купила тобі іграшку? Я 

не мала змоги це зробити. Ти можеш злитися далі, проте я можу 

тобі запропонувати….». Не оцінюйте саму дитину або її емоції, 

оцінюйте саме її вчинки. 

Помічайте найменші позитивні зміни в поведінці та не 

скупіться на похвалу. 

Зверніть увагу на домашню атмосферу. Конфлікти в родині 

погіршують ситуацію і можуть служити причиною для дитячої 

агресії. 

Якщо ваша дитина говорить «Забирайся, я тебе 

ненавиджу». 

Якщо дитина каже, що це ви в усьому винні. 

Що з нею відбувається: 

Коли трапляється щось погане, малюки часто гніваються на 

батьків, бо вірять, що батьки могли цьому запобігти. 

Ви не винні, але зараз не час виправдовуватися. Ви 

потрібні вашій дитині.   

Як допомогти: 

Провину можна зняти, порівнявши ситуацію з ураганом. 

«Хіба дерева винні, що лісом пройшов ураган? Ми з тобою, як ті 

дерева...». Пам’ятайте, через що пройшов малюк. Він не вірить у 

те, що говорить. Він просто злий, і його охоплюють різні складні 

емоції. 

Підтримайте гнів дитини «Я бачу, що ти злишся», але 

обережно перенаправте його на пережиті ситуації. «Ти дуже 

сердишся – сталося те і те... Мені дійсно дуже шкода, що це 

сталося». Потім можна запропонувати разом попрацювати 

над подоланням труднощів. Як тільки дитина запитує: «А як 

ми це будемо робити?», можна обговорити питання, спільно 

влаштувати мозковий штурм на тему, як зробити щось, щоб 

вирішити те, що хочеться. 

Якщо ваша дитина не хоче ні грати, ні займатися  
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По возможности, запишите ребѐнка в спортивную секцию. 

Приучите к активным играм. Делайте с ним вместе зарядку 

каждый день.  

Терпимей обычного отнеситесь к вспышкам гнева. 

Попробуйте «услышать» потребности, как стоит за этим криком. 

Скажите что-то, например, «Ты разозлилась, потому что я не 

купила тебе игрушку? Я не могла это сделать. Ты можешь злиться 

дальше, но я могу тебе предложить....».Не оценивайте самого 

ребѐнка, или его эмоции, оценивайте именно его поступки. 

Замечайте малейшие позитивные перемены в поведении и не 

скупитесь на похвалу. 

Обратите внимание на домашнюю атмосферу. Конфликты в 

семье усугубляют ситуацию и могут служить причиной детской 

агрессии. 

Если ваш ребѐнок говорит: «Убирайся, я тебя ненавижу». 

Если ребѐнок говорит, что это вы во всем виноваты. 

Что с ним происходит: 

Когда случается что-то плохое, малыши часто злятся на 

родителей, потому что верят, что родители могли это 

предотвратить. 

Вы не виноваты, но сейчас не время оправдываться. Ваш 

ребѐнок нуждается в вас.  

Как помочь: 

Вину можно снять, сравнив ситуацию с ураганом. «Разве 

деревья виноваты, что по лесу прошел ураган? Мы с тобой как те 

деревья...». Помните, через что прошел малыш. Он не верит в то, 

что говорит. Он просто зол, и его обуревают разные сложные 

эмоции. 

Поддержите гнев ребѐнка: «Я вижу ты злишься» но 

осторожно перенаправьте его на пережитые ситуации. «Ты 

очень злишься – случилось то-то… Мне действительно очень 

жаль, что это случилось». Затем можно предложить вместе 

поработать над решением трудности. Как только ребенок 

спрашивает: «А как мы это будем делать?», можно обсудить 

вопрос, совместно устроить мозговой штурм на тему, как 

сделать что-то чтобы решить то что хочется. 

Если ваш ребѐнок не хочет ни играть, ни заниматься  
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чимось ще. 

Якщо дитина поводиться так, немов не відчуває жодних 

почуттів (радості чи смутку). 

Що з нею відбувається: 

Ймовірно, дитина відчуває дистрес. При сильному 

нервовому потрясінні, особливо при зіткненні з досвідом, який 

дитині витримати не по силах, діти можуть «зависати» в реакціях, 

часом не відчуваючи свого тіла. 

Дитина в стані дистресу може приховувати свої почуття. 

Якою б не була реакція дитини на стрес, вона потребує 

вашої підтримки. 

Як допомогти: 

Створіть атмосферу любові та прийняття, щоб ваша дитина 

буквально «відігрілася» в ній. Проведіть разом час. Посидьте з 

дитиною, притисніть її до себе, обіймайте частіше. 

Якщо можете – перетворіть її почуття на слова. Дайте їй 

зрозуміти, що сумувати, злитися або хвилюватися – нормально. 

«Схоже, тобі нічого не хочеться. Напевно, тобі сумно. Це 

нормально». 

Поясніть їй спокійно і те, що сталося. Можливо, ви могли б 

поділитися з дитиною власними почуттями. 

Постарайтеся разом з дитиною займатися чимось приємним 

для неї – почитайте книжку, заспівайте, пограйте разом. Прості 

способи «повернутися» до реальності – обмальовування долоньок 

і будь-які ігри з долоньками, ладушки, «сорока-ворона». Ігри з 

піском, крупою. Вишивання, ігри з конструктором. Ліплення, 

малювання відбитками ніг і рук на піску. 

Якщо ваша дитина багато плаче. 

Що з нею відбувається: 

У результаті пережитого лиха в житті вашої родини 

відбулося багато змін, і це природно, що дитина сумує. 

Коли дитина плаче, її організм виділяє речовини, що 

допомагають їй заспокоїтися. 

Діти дуже чутливі до емоційного стану батьків. Якщо ви 

самі відчуваєте непереборну печаль – зверніться за допомогою. 

Благополуччя вашої дитини залежить від вашого власного 

благополуччя. 
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чем-то еще. 

Если ребѐнок ведет себя так, словно не испытывает 

никаких чувств (радости или грусти). 

Что с ним происходит: 

Вероятно, ребѐнок испытывает дистресс. При сильном 

нервном потрясении, особенно при столкновении с опытом, 

который ребѐнку выдержать не по силам, дети могут «зависать» в 

реакциях, порой не чувствуя своего тела. 

Ребѐнок в со стоянии дистресса может скрывать свои 

чувства. 

Какой бы ни была реакция ребѐнка на стресс, он 

нуждается в вашей поддержке. 

Как помочь: 

Создайте атмосферу любви и принятия, чтобы ваш ребѐнок 

буквально «отогрелся» в ней. Проведи вместе время. Посидите с 

ребѐнком, прижмите его к себе, обнимайте почаще. 

Если можете – облеките его чувства в слова. Дайте ему 

понять, что грустить, злиться или волноваться – нормально. 

«Похоже, тебе ничего не хочется. Наверно, тебе грустно. Это 

нормально». 

Объясните ему спокойно и, что произошло. Возможно, вы 

могли бы поделиться с ребѐнком собственными чувствами. 

Постарайтесь вместе с ребѐнком заниматься чем-то 

приятным для него – почитайте книжку, спойте, поиграйте вместе. 

Простые способы «вернуться» к реальности – обрисовывание 

ладошек и любые игры с ладошками, ладушки, «сорока-ворона». 

Игры с песком, крупой. Вышивание, игры с конструктором. Лепка, 

рисование отпечатками ног и рук на песке. 

Если ваш ребѐнок много плачет. Что с ним происходит: 

В результате пережитого бедствия в жизни вашей семьи 

произошло много перемен, и это естественно, что ребѐнок грустит. 

Когда ребѐнок плачет, его организм выделяет вещества, 

помогающие ему успокоиться. Дети очень чувствительны к 

эмоциональному со стоянию родителей. Если вы сами 

чувствуете непреодолимую печаль — обратитесь за помощью. 

Благополучие вашего ребѐнка зависит от вашего собственного 

благополучия. 
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Як допомогти: 

Якщо дитина плаче при вас – значить, вона вам довіряє. 

Дозвольте дитині виражати сум. 

Допоможіть дитині озвучити свої почуття, дати їм назву і 

зрозуміти їх причину. «Думаю, тобі сумно. Багато чого поганого 

трапилося, ось, наприклад...» 

Підтримайте дитину – посидьте з нею, приділіть їй додаткову 

увагу. Спеціально виділіть час, який будете проводити разом. 

Обіймайте її, нехай вона відчуває, що ви поруч. 

Допоможіть дитині з надією дивитися в майбутнє. Важливо 

думати і говорити про те, як ви будете жити далі, будувати плани 

щодо того, що будете робити – наприклад, ходити на прогулянки, 

у парк або зоопарк, грати з друзями. 

Подбайте про себе. 

Якщо ваша дитина нудьгує за людьми, з якими ви більше 

не бачитеся після пережитого досвіду. 

Що з нею відбувається: 

Навіть якщо малюки не завжди висловлюють свої почуття, 

знайте, що їм важко втрачати зв’язок з людьми, які їм дорогі. 

Маленькі діти не розуміють, що таке смерть, і думають, що 

людина просто пішла і ще повернеться. Вони також можуть 

звинувачувати загиблих за те, що ті їх «кинули», пішли від них і 

не хочуть більше бачитися. 

Якщо хтось близький дитині загинув, дитина відчуватиме 

сильні емоції щодо того, що сталося. Якщо емоції надто сильні 

та не йдуть на спад протягом більше, ніж два тижні,  

зверніться до фахівця. 

Як допомогти: 

Якщо людина поїхала, допоможіть дитині якось 

підтримувати з нею зв’язок (надсилати фотографії в інтернеті, 

дзвонити, листуватися тощо). 

Говоріть з дитиною про тих, хто їй дорогий. Навіть якщо цих 

людей поруч немає, можна підтримувати позитивні почуття до 

них, згадуючи і говорячи про них. 

Визнайте, що дійсно важко не бачити близьких, це сумно. 
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Как помочь: 

Если ребѐнок плачет при вас — значит, он вам доверяет. 

Позвольте ребѐнку выражать печаль. 

Помогите ребѐнку озвучить свои чувства, дать им название и 

понять их причину. «Думаю, тебе грустно. Много чего плохого 

случилось, вот, например,» 

Поддержите ребѐнка — посидите с ним, уделите ему 

дополнительное внимание. Специально выделите время, которое 

будете проводить вместе. Обнимайте его, пусть он чувствует, что 

вы рядом. 

Помогите ребѐнку с надеждой смотреть в будущее. Важно 

думать и говорить о том, как вы будете жить дальше, строить 

планы, что будете делать — например, ходить на прогулки, в парк 

или зоопарк, играть с друзьями. 

Позаботьтесь о себе. 

Если ваш ребѐнок скучает по людям, с которыми вы 

больше не видитесь после пережитого опыта 

Что с ним происходит: 

Даже если малыши не всегда выражают свои чувства, знайте, 

что им тяжело терять связь с людьми, которые им дороги. 

Маленькие дети не понимают, что такое смерть, и думают, 

что человек просто ушѐл и еще вернѐтся. Они также могут винить 

погибших за то, что те его «бросили», ушли от него и не хотят 

больше видеться. 

Если кто-то близкий ребѐнку погиб, ребѐнок будет 

испытывать сильные эмоции в отношении происшедшего. Если 

эмоции слишком сильные и не идут на убыль более двух 

недель — обратитесь к специалисту. 

Как помочь: 

Если человек уехал, помогите ребѐнку как-то поддерживать с 

ним связь (посылать фотографии в интернете, звонить, 

переписываться и т. д.). 

Говорите с ребѐнком о тех, кто ему дорог. Даже если этих 

людей рядом нет, можно поддерживать позитивные чувства к ним, 

вспоминая и говоря о них. 

Признайте, что действительно тяжело не видеть близких, это 

печально. 
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Якщо хтось загинув, простими словами і чесно відповідайте 

на запитання дитини про них і про те, що сталося. 

Смерть найближчих людей діти переживають по-різному, 

залежно від віку, але щоб змиритися з подією, багатьом з них 

потрібна допомога психолога. Це нормально. 

Якщо ваша дитина нудьгує за речами, які ви втратили в 

результаті події. 

Якщо дитина нудьгує за домом, якщо довелося його 

залишити. 

Що з нею відбувається: 

Для дитини дуже важливі звична, знайома обстановка, 

улюблені речі, дім, оточення. 

Якщо сім’я втратила занадто багато в результаті подій, 

дорослі можуть випустити з уваги, як багато для дитини може 

означати втрата іграшки або іншого улюбленого предмета, 

наприклад, ковдри. 

Коли дитина сумує через іграшки, вона проявляє свою тугу 

за всім, що ви втратили в результаті пережитого. 

Як допомогти: 

Дозвольте дитині виражати смуток або поплакати. Дійсно 

сумно, що дитина втратила свою іграшку або ковдру. 

За можливості спробуйте знайти щось замість іграшки або 

ковдри, що буде прийнятним для дитини і втішить її. Наприклад, 

придумайте казку, як стара іграшка прийшла до чарівника і 

перетворилася на нову. Їй можна залишити ім’я колишньої 

іграшки – був Кіт Васька, став Ведмідь Василь, а велосипед 

перетворився на новий самокат тощо. 

Переведіть увагу дитини на інші заняття, навчіть новим 

іграм. 

Якщо раніше у вас були якісь свої ритуали, наприклад, казка 

під час відходу до сну, важливо намагатися дотримуватися їх. Це 

дозволить хоча б частково зберегти або відновити звичну для 

дитини обстановку або уклад життя. 
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Если кто-то погиб, простыми словами и честно отвечайте на 

вопросы ребѐнка о них и о происшедшем. 

Смерть самых близких людей дети переживают по-разному, 

в зависимости от возраста, но, чтобы смириться с 

происшедшим, многим из них нужна помощь психолога. Это 

нормально. 

Если ваш ребѐнок скучает по вещам, которые вы 

потеряли в результате события. 

Если ребѐнок скучает по дому, если пришлось его 

оставить. 

Что с ним происходит: 

Для ребѐнка очень важны привычная, знакомая обстановка, 

любимые вещи, дом, окружение. 

Если семья потеряла слишком много в результате событий, 

взрослые могут упустить из виду, как много для ребѐнка 

может означать потеря игрушки или другого любимого 

предмета, например, одеяла. 

Когда ребѐнок грустит из-за игрушки, он проявляет свою 

тоску по всему, что вы потеряли в результате пережитого. 

Как помочь: 

Позвольте ребѐнку выражать груст или поплакать. 

Действительно печально, что ребѐнок потерял свою игрушку или 

одеяло. 

По возможности постарайтесь найти что-то взамен игрушки 

или одеяла, что будет приемлемым для ребѐнка и утешит его. 

Например, придумайте сказку, как старая игрушка пришла к 

волшебнику и превратилась в новую. Ей можно оставить имя 

прежней игрушки — был Кот Васька, стал Медведь Василий, а 

велосипед превратился в новый самокат и т. д. 

Переключите внимание ребѐнка на другие занятия, научите 

новым играм. 

Если раньше у вас были какие-то свои ритуалы, например, 

сказка при отходе ко сну, важно постараться придерживаться их. 

Это позволит хотя бы частично сохранить или восстановить 

привычные для ребѐнка обстановку или уклад жизни. 
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: 

Якщо ви або ваша дитина після травмуючої події страждаєте 

занадто довго або занадто сильно – потрібно звернутися до 

психолога, психотерапевта за консультацією і для пошуку 

способів підтримки дитину  

 

Приклади корисних ігор для дітей ви можете знайти 

також на с. 77, зі с.135 по 141. 

Повернення до себе: 

Обмальовуємо долоньки фарбами, плескаємо. 

«Привіт, пальчику, як живеш?» 

«Заземлення», почуття опори: 

Вирощуємо «великі ноги». 

Залишаємо відбитки, малюнки стопами і долоньками на 

піску. 

Малюємо дерева, квіти, кущі – усе з великим і міцним 

корінням.  

Теремося носами, плечима, ліктями. 

Тупотимо ніжками, сильно, як бегемотики, які проганяють 

хижаків. 

Повертаємо відчуття контролю: 

Дати в руки те, що можна пом’яти (пластилін, глину). 

Пограти з конструктором. 

Ліпимо неіснуючу тварину. 

Ліпимо маску і кривляємося. 

Вихід з вікового регресу (пам’ятаємо, що повернення на 

більш ранню стадію розвитку при сильному стресі – нормальна 

реакція!): 

Нехай у дитини буде хтось, хто ще менше від неї: улюблена 

іграшка, лялька, цуценя; хтось або щось, про що вона дбатиме. 

Гра «Ти де?» – «Я тут!». 

Гра «Ти – начальник, я – кухарчук». 

Щоб позбутися страхів: 

Сейф, куди малюк зможе заховати свої страхи у формі 

зім'ятих папірців, шишок, клаптиків, малюнків, який можна  
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ЗАПОМНИТЕ: 

Если вы или ваш ребѐнок после травмирующего события  

страдает слишком долго или слишком сильно — 

нужно обратиться к психологу за консультацией и поиска 

способов как поддержать ребенка  

 

Примеры полезных игр вы можете найти также на с. 78, 

со с. 136 по 142. 

Возвращение в себя: 

Обрисовываем ладошки красками, хлопаем. 

«Здравствуй, пальчик, как живешь?» 

«Заземление», чувство опоры: 

Растим «большие ноги». 

Оставляем отпечатки, рисунки стопами и ладошками на 

песке. 

Рисуем деревья, цветы, кусты — всѐ с большими и прочными 

корнями. 

Тремся носами, плечами, локтями. 

Топаем ножками, сильно как бегемотики, которые 

прогоняют хищников. 

Возвращаем ощущение контроля: 

Дать в руки то, что можно помять (пластилин, глину). 

Поиграть с конструктором. 

Лепим несуществующее животное. 

Лепим маску и гримасничаем. 

Выход из возрастного регресса (помним, что возвращение 

на более раннюю стадию развития при сильном стрессе — 

нормальная реакция!): 

Пусть у ребенка будет кто-то, кто еще меньше него: любимая 

игрушка, кукла, щенок; кто-то или что-то, о чѐм он будет 

заботиться. 

Игра «Ты где?» — «Я здесь!». 

Игра «Ты — начальник, я — поваренок». 

Чтобы избавиться от страхов: 

Сейф, куда малыш сможет спрятать свои страхи, в форме 

смятых бумажек, шишек, лоскутков, рисунков, который можно 
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закрити на ключик, що може бути у дитини або у дорослого, якому 

вона довіряє. 

Робимо «ловця снів» – з паличок і кольорових ниток, як 

павутинку. Можна повісити над ліжком, щоб він «ловив» погані 

сни і не пускав їх до малюка. 

Шукаємо ресурси для подолання страхів – ліпимо, малюємо, 

клеїмо ангела-захисника. 

Будиночок: робимо намет, «штаб», укриття. Можна і з тата з 

мамою, сховатися між ними, в їхніх обіймах. 

1000 способів малювання: 

Будиночок – на відчуття меж, на безпеку, майбутнє. 

Групові малюнки – відчуття спільності. 

Можна намалювати свої страхи і спалити малюнок. 

Малювати по розмальовці – це спокійніше, і з цього можна 

почати. 

Можна малювати ватними паличками, краплями, 

пластиліном. 

Малюємо на кольоровому, на темному, на посуді та на 

тканині. 

У процесі підготовки публікації використано особистий 

практичний досвід авторів, а також матеріали фонду «Глобальна 

Ініціатива в Психіатрії», матеріали робіт Світлани Ройз, Ірени 

Голуби та Ірини Малкіної-Пих. 
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закрыть на ключик, и который может быть у ребѐнка или у 

взрослого, которому он доверяет. 

Делаем «ловца снов» — из палочек и цветных ниток, как 

паутинку. Можно повесить над кроватью, чтобы он «ловил» 

плохие сны и не пускал их к малышу. 

Ищем ресурсы для преодоления страхов — лепим, рисуем, 

клеим ангела-защитника. 

Домик: делаем палатку, «штаб», укрытие. Можно и из папы с 

мамой, спрятаться между ними, в их объятиях. 

1000 способов рисования: 

Домик — на ощущение границ, на безопасность, будущее. 

Групповые рисунки — ощущение общности. 

Можно нарисовывать свои страхи и сжечь рисунок. 

Рисовать по раскраске — это спокойнее, и с этого можно 

начать. 

Можно рисовать ватными палочками, каплями, пластилином. 

Рисуем на цветном, на темном, на посуде и на ткани. 

При подготовке публикации использован личный 

практический опыт авторов, а также материалы фонда 

«Глобальная ИнициативавПсихиатрии», материалы работ 

Светланы Ройз, Ирэны Голубы и Ирины Малкиной-Пых. 
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ЯК ПОЧУВАЮТЬСЯ ПІДЛІТКИ,  

ЩО ПОТРАПИЛИ ДО КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ.  

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

Укладачі – психологи Олена Григор’єва, Наталія Опришко, Еліна 

Ворожбієва, Єлизавета Герасименко.    

 

Дорогі батьки! Ми не вибираємо час, в який випало жити. 

Але в наших з вами силах допомогти собі та дітям не тільки 

пережити важкий період, зберігши психічне здоров’я, але 

змінивши запитання «За що?» питанням «Для чого?», вийти з 

важких ситуацій з досвідом подолання.  

Як і для дітей молодшого дошкільного віку, для підлітка 

дуже важлива ваша реакція на різні ситуації. Якщо батьки 

поводяться спокійно, наскільки це буде можливо, співчувають без 

докору, підтримують, і на етапі відновлення допомагають собі та 

підліткові бачити позитив навіть у найважчій ситуації, підлітки 

також відчувають себе більш захищеними. Копіюючи як 

батьківські стилі поведінки, так і значущих для них дорослих, 

вони на практиці тренуються, виробляючи свої власні сили 

поведінки і реагування. 

Але іноді самі батьки відчувають себе напружено. Про 

реакцію і почуття після сильного стресу Ви можете прочитати 

на с. 13, 69, 71. Особливо важко, коли звичні форм 

самодопомоги в стресі не допомагають, зокрема тоді, коли 

ваші діти-підлітки після пережитого поводяться  неадекватно. 

Про підлітків. 

Підлітки, на відміну від дітей, вже мають деякі особисті 

способи боротьби зі стресом. Але не завжди ці способи ефективні 

для ситуації, і не тільки в силу гормонального дозрівання 

організму, але і через те, що з батьками їм важко розмовляти, не 

склався контакт (як розмовляти і вирішувати конфлікти в 

ненасильно інтегруючому спілкуванні, див. зі с.149 по 179) або 

батьки хочуть дуже сильно контролювати свою дитину. 

Особливо ускладнюється ситуація після пережитого як 

батьками, так і підлітками травматичного стресу (збройний 

конфлікт у Донецькій і Луганській областях,  
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КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ПОДРОСТКИ,  

ПОПАВШИЕ В КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ.  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Составители – психологи Елена Григорьева, Наталья Опрышко, 

Элина Ворожбиева, Елизавета Герасименко.    

 

Дорогие родители! Мы не выбираем время, в которое выпало 

жить. Но в наших c вами силах помочь себе и детям не только 

пережить трудное время, сохранив психическое здоровье, но 

изменив вопрос «За что?» вопросом «Для чего?», выйти из 

трудных ситуаций с опытом преодоления.  

Как и для детей младшего дошкольного возраста для 

подростка очень важна ваша реакция на различные ситуации. 

Если родители ведут себя спокойно, насколько это будет 

возможно, сочувствуют без укора, поддерживают, и на этапе 

восстановления помогают себе и подростку видеть позитив даже в 

самой трудной ситуации, и подростки чувствуют себя более 

защищѐнными. Копируя, как родительские стили поведения, так и 

значимых взрослых они на практике тренируются, вырабатывая 

свои собственные силы поведения и реагирования. 

Но иногда сами родители чувствуют себя напряженно. О 

реакции и чувствах после сильного стресса вы можете 

прочитать на с.14, 70, 72. Особенно тяжело, когда привычные 

форм самопомощи в стрессе не всегда помогают, особенно 

тогда, когда ваши дети подростки после пережитого ведут себя 

неадекватно. 

О подростках. 

Подростки в отличии от детей уже имеют некоторые личные 

способы совладения со стрессом. Но не всегда эти способы 

эффективны для ситуации, и не только в силу гормонального 

созревания организма, но и в силу того, что с родителя им тяжело 

разговаривать, не сложился контакт (как разговаривать и решать 

конфликты в ненасильством интегрирующем общении см. со 

с.150 по 180), или родителя желают очень контролировать. 

Особенно усложняется ситуация после пережитого как 

родителями, так и подростками травматического стресса 

(вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, 



109 

 

вимушене перселення, коли підліток особисто був учасником або 

спостерігав і був емоційно залучений). І тоді він або переживає 

травмуючу подію мовчки і таємно, мов би «всередині», або, 

навпаки, стає агресивним, незвично активним, або часто плаче, 

демонструє страх і тривогу. 

У той же час батьки, які не бояться говорити про пережиті 

події, «як правило, мають легкий доступ до спогадів про ці 

події. Діти, чиї батьки говорять з ними про їхні почуття, 

розвивають емоційний інтелект і здатні повніше розуміти як 

власні почуття, так і почуття інших людей. Боязкі діти, чиї 

батьки підкріплюють у них впевненість, пропонуючи тлумачні 

пояснення того, що відбувається, зазвичай позбавляються своїх 

поведінкових обмежень, у той час як ті, кого надто оберігають 

або, навпаки, часто піддають переживанням, що провокують 

тривогу, не надаючи при цьому підтримки, зберігають свою 

боязкість» (Д.Сігал
5
). 

Психологічні особливості переживання стресу підлітками 

мають деякі моменти, які зумовлені фізіологічними змінами – 

гормональним перелаштуванням організму. Віковою нормою для 

підлітка є виражений емоційний рівень реагування на труднощі 

життя, «запекла боротьба» за свою самостійність і незалежність 

від батьків. Підліток хоче більш чітко усвідомлювати своє місце в 

суспільстві, формується розуміння свого призначення в житті. 

Однак у підлітка ще не в повній мірі сформований 

індивідуальний стиль подолання впливів екстремальних ситуацій, 

він шукає соціальну підтримку і одночасно демонструє агресію. 

Переважною реакцією на негативні ситуації є реакція протесту, у 

той же час підліток намагається зробити  

 

 

 

 

                                                 
5 Сигел Д. Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего 

развития мозга вашего ребенка. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с. 

http://www.rulit.me/books/vospitanie-s-umom-12-revolyucionnyh-strategij-

vsestoronnego-razvitiya-mozga-vashego-rebenka-read-355440-1.html 
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вынужденные переселения, когда подросток лично был 

участником, либонаблюдал и был эмоционально вовлечен). И тогда 

он либо переживает травмирующее событие молча и скрытно, как 

бы «внутри». Или, наоборот, становится агрессивным, непривычно 

активным, или часто плачет, демонстрирует страх и тревогу. 

В тоже время родители, которые не боятся говорить о 

пережитых событиях «как правило, имеют легкий доступ к 

воспоминаниям об этих событиях. Дети, чьи родители 

говорят с ними об их чувствах, развивают эмоциональный 

интеллект и способны полнее понимать, как свои собственные 

чувства, так и чувства других людей. Робкие дети, чьи 

родители подкрепляют в них уверенность, предлагая толковые 

объяснения происходящего, обычно избавляются от своих 

поведенческих ограничений, в то время как те, кого чересчур 

оберегают или, наоборот, часто подвергают провоцирующим 

тревожность переживаниям, не оказывая при этом 

поддержки, сохраняют свою робость» (Д.Сигал
6
). 

Психологические особенности переживания стресса 

подростками имеют некоторые моменты, которые обусловлены 

физиологическими изменениями – гормональной перестройкой 

организма. Возрастной нормой для подростка является 

выраженный эмоциональный уровень реагирования на трудности 

жизни, «борьба» не на жизнь, за свою самостоятельность и 

независимость от родителей. Подросток хочет более четко 

осознавать свое место в обществе, формируется понимание о 

предназначении в жизни. 

Однако у подростка еще не в полной мере сформирован 

индивидуальный стиль преодоления влияний экстремальных 

ситуаций, он ищет социальную поддержку и в то же время 

демонстрирует агрессию. Преимущественной реакцией на 

негативные ситуации является реакция протеста, в то же время он 

пробует сделать  

                                                 
6 Сигел Д. Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего 

развития мозга вашего ребенка. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с. 

http://www.rulit.me/books/vospitanie-s-umom-12-revolyucionnyh-strategij-

vsestoronnego-razvitiya-mozga-vashego-rebenka-read-355440-1.html 
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конструктивний висновок з минулих поразок. На стрес підліток 

може відповідати протестною реакцією: бажанням усьому світові 

довести свою винятковість і силу, і разом з цим перевірити на 

міцність своє оточення, щоб відчути себе в безпеці та повернути 

довіру до світу. Так, у силу свого віку, підлітки перебувають на 

умовній межі переходу від дитинства до зрілості, коли вектор 

поведінки може бути легко змінений як у бік адаптивної, так і 

дезадаптивної поведінки. І вже цей вибір призведе до стійкої 

стратегії поведінки. Тому старші школярі вимагають, у силу своїх 

вікових особливостей, своєчасної підтримки (слова «Я знаю, ти з 

цим справишся, і я допоможу тобі, якщо дозволиш» або «Я 

розумію, що не хочеш кричати, просто ти дуже засмучений»), яка 

допоможе проявитися соціально адаптивним формам поведінки. 

Дитяча психіка має велику здатність до самовідновлення і, у 

більшості випадків, підліток може впоратися з наслідками травми 

за допомогою підтримки близьких людей. Якщо ж такої 

підтримки не було, то можуть проявлятись різні форми асоціальної 

або девіантної поведінки, посилитись депресивні настрої або ж 

розвинутись залежності (комп’ютерна, алкогольна, тощо).   

Тому дуже важливо спостерігати за дітьми, щоб виявити 

можливі прояви травматичного стресу. 

 

Середній шкільний вік (11-14 років): 

Уникання всього, що нагадує про подію. 

Нічні кошмари, порушення сну і апетиту.  

«Картинки» травматичної ситуації наяву .  

Небезпечні для життя інсценування. 

Бунт вдома (у школі). 

Часті травмування.  

Постійне повернення до пережитих подій. 

Збудливість, бійки, сплески лютого гніву.  

Втрата інтересу до спілкуваня з однолітками, замикання в собі. 

Зниження успішності в школі, відмова виконувати домашні 

обов’язки. 

Бажання помсти. 
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конструктивный вывод из прошлых поражений. На стресс 

подросток может отвечать протестной реакцией: желанием 

всемумиру доказать свою исключительность и силу, и вместе с 

этим проверить на прочность свое окружение, чтобы ощутить себя 

в безопасности и вернуть доверие к миру. Так, в силу своего 

возраста, подростки находятся на условной границе перехода от 

детства к зрелости, когда вектор поведения может быть легко 

изменен как в сторону адаптивного, так и дезадаптивного 

поведения. И уже этот выбор приведет к устойчивой стратегии 

поведения. Поэтому старшие школьники требуют в силу своих 

возрастных особенностей своевременной поддержки (слова «я 

знаю, ты с этим справишься, и я помогу тебе, если позволишь» или 

«я понимаю, что не хочешь кричать, просто ты очень расстроен»), 

и которая поможет проявиться социально адаптивным формам 

поведения. Детская психика обладает большой способностью к 

самовосстановлению и, в большинстве случав, подросток может 

справиться с последствиями травмы с помощью поддержки 

близких людей. Если же такая поддержка не была оказана, 

возможно появление асоциальных или девиантных форм 

поведения, усиление депрессивных со стояний, развитие 

зависимостей (компьютерной, алкогольной) и т.п.   

Поэтому очень важно наблюдать за детьми, чтобы выявить 

возможные проявления травматического стресса 

 

Средний школьный возраст (11-14 лет): 

Избегание всего, что напоминает о событии. 

Ночные кошмары, нарушения сна и аппетита.  

«Картинки» травмирующей ситуации наяву. 

Опасные для жизни инсценировки. 

Бунт дома (в школе). 

Склонность к несчастным случаям. 

Постоянное возвращение к пережитым событиям. 

Возбудимость, драки, всплески ярости и гнева.  

Потеря интереса к общению со сверстниками, замыкание в себе. 

Снижение успеваемости, отказ выполнять домашние обязанности. 

Желание мстить. 
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Втрата відчуттів («нічого не відчуваю») і самоізоляція / емоційна 

глухота, сплощення почуттів. 

Уникнення контактів з людьми, у тому числі рідними. 

Перебільшена пильність. 

Підвищена турбота про членів сім’ї. 

Плаксивість, поведінка, молодша від справжнього віку.  

Почуття безпорадності, провини і сорому та спроба віддалитися 

від цих почуттів.  

 

Підлітки (14-18 років): 

Розлади сну й апетиту. 

Іпохондрія. 

Розлад місячного циклу у дівчат. 

Збудження або зниження рівня енергії, апатія. 

Втрата інтересу до протилежної статі. 

Безвідповідальна або ризикова, хуліганська поведінка, перехід до 

асоціальної групи або, навпаки, різке зниження бунтарства проти 

батьківського контролю. 

Пригнічений настрій, розумове та фізичне виснаження. 

Зниження концентрації уваги, здатності зосередитися, погіршення 

пам’яті. 

Прояви почуття безпорадності та непотрібності, аж до 

суїцидальних спроб. 

Відстороненість, уникнення емоційної та тілесної інтимності: 

анорексія та булімія. 

У дітей будь-якого віку під час стресу можуть спостерігатися 

психосоматичні/фізіологічні симптоми (висипи, розлади 

кишківника, астма, дебют цукрового діабету, діатез, болі в животі, 

головні болі, заїкання, енурез, енкопрез, нервові тики, скрип зубів 

тощо). 

Все це – неусвідомлені, пригнічені прояви тривоги. Іноді 

хворобами підлітки можуть реагувати на кризу. Буває, що 

батьки не хочуть і не можуть побачити у кволості дитини потреби 

підлітка повідомити про самотність, спосіб отримати батьківську 

любов і захист, а також спосіб внутрішнього захисту від 

травматичної ситуації. 
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Потеря ощущения («ничего не чувствую») и самоизоляция/ 

эмоциональная глухота, уплощение чувств. 

Избегание контактов с людьми, в том числе родными.  

Преувеличенная бдительность. 

Повышенная забота о членах семьи. 

Плаксивость, ведет себя моложе своего возраста.  

Чувство беспомощности, вины и стыда и попытка отдалиться от 

этих чувств.  

 

Подростки (14-18 лет): 

Расстройство сна и аппетита. 

Ипохондрия. 

Расстройство месячного цикла у девушек. 

Возбуждение или снижение уровня энергии, апатия. 

Потеря интереса к противоположному полу. 

Безответственное или рисковое, хулиганское поведение, уход в 

асоциальную группу или, напротив, резкое снижение бунтарства 

против родительского контроля. 

Угнетенное настроение, умственное и физическое истощение. 

Снижение концентрации внимания, способности со средоточиться, 

ухудшение памяти. 

Проявление чувства беспомощности и ненужности вплоть до 

суицидальных попуток. 

Отстраненность, избегание эмоциональной и телесной 

интимности: анорексия и булимия. 

У детей любого возраста при стрессе могут наблюдаться 

психосоматические/физиологические симптомы (сыпи, 

расстройство кишечника, астма, дебют сахарного диабета, диатез, 

боли в животе, головные боли, заикание, энурез, энкопрез, 

нервные тики, скрип зубов и т.п.). 

Все это неосознанные, подавленные проявления тревоги. 

Иногда болезнями подростки могут реагировать на кризис. 

Бывают родители не хотят и не могут увидеть в болезненности 

потребность подростка сообщить об одиночестве, способ получить 

родительскую любовь и защиту, а также способ внутренней 

защиты от травмирующей ситуации. 
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 Короткі релаксаційні вправи для вас і ваших дітей-

підлітків.  

Дихання: 

Для тренування дихання можна використовувати техніку на 

с. 35, 37. 

М’язова релаксація. 

Стисніть ваші руки в кулаки настільки сильно, наскільки 

можете (10-15 сек). Затримайте ваш подих. Видихніть і одночасно 

з цим розтисніть ваші руки. Видихайте на таку ж кількість 

рахунків. Відчуйте, як пальці налилися теплом і обважніли. 

Повторіть цю вправу три рази. 

Це найпростіші релаксаційні вправи, взяті з прогресивної 

м’язової релаксації по Джекобсону (Jacobson’s Progressive 

Relaxation Techniques), які можуть бути виконані практично в будь-

якій ситуації. Більш складна форма вправи включає послідовне 

напруження всіх груп м’язів тіла з наступним їх розслабленням. 

Регулярна практика допоможе використати цей ресурс у кризовій 

ситуації.  

 

Ситуації прояву стресу і види допомоги з боку батьків та 

оточення представлені у вигляді запитань і відповідей. 

 

№1. «Моя дитина, підліток, вчиться у старшій школі. 

Після обстрілів у неї змінилася мова – прийшло сюсюкання, як 

у маленької. Що робити?»  

Сюсюкання, енурез, засипання в позі «ембріону» – ознаки 

регресу, «скочування» на ранні життєві стадії. Психіка підлітка 

самостійно намагається зменшити збитки від удару великої сили і 

повернути підлітка на більш ранній етап, де він був під захистом. 

У цьому випадку підлітку потрібно максимум проявів любові 

та підтримки – більше обіймів, прогладжувань і тілесного 

контакту, якщо підліток це дозволяє. Якщо ні – просто будьте 

поруч, підтримуйте його поглядом, дайте йому можливість 

звернутися до Вас, коли він буде готовий. Цей етап 
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 Короткие релаксационные упражнения для вас и ваших 

детей.  

Дыхание: 

Для тренировки дыхания можно использовать технику на 

с.36, 38. 

Мышечная релаксация. 

Сожмите ваши руки в кулаки настолько сильно, насколько 

можете (10-15 сек). Задержите ваше дыхание. Выдохните и 

одновременно с этим разожмите ваши руки. Выдыхайте на это же 

количество счетов. Почувствуйте, как пальцы налились теплом и 

отяжелели. Повторите это упражнение три раза. 

Это самые простые релаксационные упражнения, взятые из 

прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону (Jacobson's 

Progressive Relaxation Techniques), которые могут быть выполнены 

практически в любой ситуации. Более сложная форма включает 

последовательное напряжение всех групп мышц тела с 

последующим расслаблением.  

Регулярная практика поможет использовать этот ресурс в 

ситуации кризиса.  

 

Ситуации проявления стресса и виды помощи со стороны 

родителей и окружающих представлены в виде вопросов и 

ответов. 

 

№ 1. «Мой ребенок, подросток, учится в старшей школе. 

После обстрелов у него изменилась речь – пришло сюсюканье, 

как у маленького. Что делать?» 

Сюсюканье, энурез, засыпание в позе «эмбриона» – признаки 

регресса, «скатывания» на ранние жизненные стадии. Психика 

подростка самостоятельно старается уменьшить ущерб от удара 

большой силы и вернуть подростка на более ранний этап, где он 

был под защитой. 

В этом случае подростку требуется максимум проявлений 

любви и поддержки – больше объятий, поглаживаний и телесного 

контакта, если подросток позволяет. Если нет – просто будьте 

рядом, поддерживайте его взглядом, предоставьте ему 

возможность обратиться к вам, когда он будет готов.Это этап 
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нелегкий, але тимчасовий, тож подбайте про себе теж, вам просто 

треба його пережити. Можна спробувати читати книги разом із 

підлітком і озвучувати з ним по черзі персонажів: великих і 

маленьких, дорослих і не дуже, різних. 

№2. «Після обстрілів наш будинок був пошкоджений, 

довелося переїхати. Син – старший школяр – ходив якийсь час 

відсторонений. А вчора обмовився, що це він винен у трагедії. 

Як бути?»   

Навіть діти шкільного віку, на думку дорослих, можуть 

абсолютно ірраціонально вважати, що вони якимось чином 

могли вплинути на ситуацію, але не зробили цього. Їх турбує 

почуття відповідальності за те, що відбувається, і в 

результаті нещастя вони мають почуття провини. Часто вони 

приховують свої переживання, і оточуючі не помічають цього. Ви 

чуйна мати/батько, якщо помітили зміни в  поведінці дитини. 

Втрата (і добре, що у вашому випадку це тимчасова втрата) житла 

приводить підлітка до почуття безвиході, що суперечить у цьому 

віці прагненню до незалежності. Нагадайте підлітку про 

можливість висловлювати своє занепокоєння, повідомляти про 

переживання. Заспокоюйте і повторюйте, що в події немає його 

провини. Повторюйте це стільки разів, скільки необхідно. 

Поясніть: «Після такого нещастя, як обстріли, багато дітей, 

підлітків і дорослих думають про те, що можна було б зробити, 

щоб запобігти тому, що трапилося. Багато разів уявляють варіанти 

інших дій... Однак те, що відбулося, – це не їхня провина. Просто 

так сталося. Або на метафорі урагану: «Як ти знаєш, на Землі 

часом відбуваються сильні урагани. До їх епіцентру потрапляють 

машини і навіть будинки. Чи винні мешканці цих будинків, що 

пройшов ураган, і від їхніх будинків нічого не залишилося? Ми з 

тобою ні в чому не винні».  

№ 3. «Вчора гримів салют. Мій підліток автоматично 

здригнувся при першому ж залпі. Пізніше він зізнався, що 

боїться повторення. Як боротися з цим страхом?» 

Поясніть підлітку, що навіть сильні люди бояться і 

потім справляються зі страхом. Запевніть підлітка, що йому  
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нелегкий, но временный, позаботьтесь о себе тоже, вам просто 

надо его пережить. Можно попробовать читать книги вместе с 

подростком и озвучивать с ним поочередно персонажей: больших 

и маленьких, взрослых и не очень, разных. 

№ 2. «После обстрелов наш дом был поврежден и 

пришлось переехать. Сын – старший школьник – ходил какое-

то время отстраненный. А вчера обмолвился, что это он 

виноват в случившемся. Как быть?»  

Даже дети школьного возраста, на взгляд взрослых, 

совершенно иррационально могут считать, что они каким-то 

образом могли повлиять на ситуацию, но не сделали этого. Их 

беспокоит чувство ответственности за происходящее и в 

результате произошедшего несчастья-чувство вины. Часто они 

скрывают свои переживания, и окружающие не замечают этого. 

Вы чуткая мать/отец, если заметили изменения в его поведении. 

Утрата (и хорошо, что в вашем случае это временная утрата 

жилья) приводит подростка к чувству безысходности, что 

противоречит в этом возрасте стремлению к независимости. 

Предоставьте подростку возможность высказывать свое 

беспокойство, сообщать о переживаниях. Успокаивайте их и 

повторяйте, что в произошедшем нет его вины. Повторяйте 

столько раз, сколько необходимо. Поясните: «После такого 

несчастья, как обстрелы, много детей, подростков и взрослых 

думают о том, что можно было бы сделать, чтобы предотвратить 

то, что случилось. Помногу раз прикидывают варианты других 

действий… Однако то, что произошло, – это не их вина. Просто 

так произошло. Либо на метафоре урагана «Как ты знаешь, на 

Земле порой происходят сильные ураганы. В их эпицентр 

попадают машины и даже дома. Виноваты ли жильцы этих домов, 

что прошел ураган, и от их домов ничего не осталось? Мы с тобой 

ни в чем не виноваты».  

№ 3. «Вчера гремел салют. Мой подросток автоматически 

содрогнулся при первом же залпе. Позже он признался, что 

боится повторения. Как бороться с этим страхом?» 

Объясните подростку, что даже сильные люди боятся и 

затем справляются со страхом. Обнадежьте подростка, что ему  
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потрібен час, щоб це пройшло. Страх повторення катастрофи 

нормальний, так влаштований мозок, щоб реагувати сильніше на 

негативні подразники, тому відчуття безпеки повернеться, але не 

відразу, а через якийсь час. До того ж, спершу час мозок обробляє 

подію. І поки ця ситуація не стане звичайними спогадами, і мозок 

не переключиться на інші аспекти життя, будь-яка схожа хоча б 

чимось (звуком, запахом, спалахом світла, відчуттям) подія буде 

викликати сильний інтерес, і, можливо, інстинктивні реакції та 

емоції, як у випадку з вашим підлітком. Повторюється та, 

найперша реакція на травматичну подію. І вона цілком нормальна, 

якщо з моменту події минуло менше 3х місяців. Тому алгоритм 

допомоги простий: допоможіть своєму підлітку визначити 

нагадування, які лякають найбільше, наприклад, окремі люди або 

місця, або звуки, або час доби, або запах, і поговоріть з сином про 

відмінність між справжньою подією і спогадом, пов’язаним з ним. 

Поясніть: «Багато людей відчувають схожі речі. Це нормально 

після того, що ми з тобою пережили. І все ж. Коли тобі щось 

нагадує про те, що трапилося, постарайся переконати себе: 

страшними є лише тільки спогади про це, але тепер ми в безпеці». 

Поясніть підлітку різницю між небезпечними подіями і тими, які 

просто нагадують про них. Якщо підліток боїться різких звуків, 

навчіть його технікам саморегуляції, вони на с.35, 37, 115. А тільки 

потім можете разом з ним тренуватися, як можна регулювати свої 

спогади, уявляючи, що звук салюту записаний на диску, а в руках є 

пульт, яким можна регулювати гучність і перемотування, який 

дайте дитині. Коли для неї звук надто сильний – вона може 

зменшити його. Або збільшити. Незабаром вона подумки 

навчиться регулювати звук салюту в своїй уяві, і успіх у цій справі 

поверне їй відчуття контролю за реальністю. 

Також розкажіть дитині про ті заходи безпеки, які ви 

вживаєте, щоб уберегти себе та її. 
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нужно время чтобы это прошло. Страх повторения катастрофы 

нормален, так устроен мозг, чтобы реагировать сильнее на 

негативные раздражители, поэтому ощущение безопасности 

вернется, но не сразу, а через какое-то время. К тому же, первое 

время мозг обрабатывает произошедшее. И пока эта ситуация не 

станет обычными воспоминаниями, и мозг не переключится на 

другие аспекты жизни, любое похожее хотя бы чем-то (звуком, 

запахом, вспышкой света, ощущением) событие будет вызывать 

сильный интерес, и, возможно, инстинктивные реакции и эмоции, 

как в случае с вашим подростком. Повторится та, самая первая 

реакция на травматическое событие. И она вполне нормальна, если 

с момента события прошло менее 3х месяцев. Поэтому алгоритм 

помощи простой: помогите своему подростку определить 

напоминания, которые больше всего пугают, например, отдельные 

люди или места, или звуки, или время суток, или запах и 

поговорите с сыном об отличии между настоящим событием и 

воспоминанием, связанным с ним. Поясните: «Многие люди 

испытывают похожее. Это нормально после того, что мы с тобой 

пережили. И все же. Когда тебе что-то напоминает о случившемся, 

постарайся переубедить себя: страшными являются лишь только 

воспоминания об этом, но теперь мы в безопасности». Объясните 

подростку разницу между опасными событиями и теми, которые 

просто напоминают о нем. Если подросток боится резких звуков, 

научите его техникам саморегуляции, они на с. 36, 38, 116. А 

только потом можете вместе с ним тренироваться как можно 

регулировать свои воспоминания, представляя, что звук салюта 

записан на диске, и в руках есть пульт, которым можно 

регулировать громкость и перемотки предоставьте сыну. Когда для 

него звук очень сильный – он может уменьшить его. Или 

увеличить. Вскоре он мысленно научится регулировать звук 

салюта в своем воображении, и успех в этом деле вернет ему 

чувство контроля за реальностью. 

Также расскажите о тех мерах безопасности, которые вы 

предпринимаете, чтоб уберечь себя и его. 
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№ 4. Син повторює одну і ту саму розповідь, про те, що 

сталося з нами – вибух і дому немає. Цей сюжет програється в 

його фантазіях нескінченне число разів. Все це тисне мені на 

психіку. Як умовити його перестати? 

Дітям необхідно відіграти незрозумілу, незавершену і 

болючу ситуацію, іноді багато разів підряд, щоб зрозуміти її з 

усіх боків і вибрати найкращу стратегію її подолання. 

Звичайно, вам доводиться нелегко – багато разів слухати про те, як 

ви втратили дім. Однак програвання ситуації у формі розповіді або 

гри – прекрасний психотерапевтичний хід. Єдине, що повинно вас 

насторожити, – це реалістична жорстокість із іграшками, зайва 

серйозність, імітація жорстоких допитів полонених. Гру або 

розповідь зведіть до відповідного відіграшу станів «до», «під час» 

і «після», зберігаючи подієвість, думки, почуття, переживання і 

відчуття при цьому. Складіть цілісну розповідь, якщо підліток 

дозволить це зробити. Звичайно, у формі гри. «Давай згадаємо, як 

це було. До того як...». Після цього пограйте з ним у гру «На 

щастя, на жаль»: розбирається одна неприємна ситуація 

(нейтрального плану), потім говориться: «Але на щастя» і 

знаходимо переваги такої ситуації. Потім кажемо: «Але на жаль» і 

придумуємо, до яких неприємних наслідків вона може призвести. 

У процесі гри можна переходити на інші ситуації, але сенс у тому, 

що завжди в одній і тій самій ситуації є як позитивні, так і 

негативні сторони. Така гра вчить підходити до життя з двох боків: 

помічати всі можливі недоліки і переваги положення, бачити вихід 

з будь-якої ситуації. 

№ 5. Минуло півроку після переїзду. У дочки 

безпричинний головний біль, біль у животі. Обстежили, але не 

знайшли нічого з медичної частини. Може, це пов’язано з 

переїздом?  

Оскільки медичної причини немає, найперше заспокойте 

підлітка і запевніть, що так буває і це нормально. Переконайтеся, 

що дочка висипається (школяреві в нормі потрібно 10 годин сну на 

добу). 
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№ 4. Сын повторяет один и тот же рассказ, о том, что 

случилось с нами – взрыв и дома нет. Этот сюжет 

проигрывается в его фантазиях бесконечное число раз. Все это 

давит мне на психику. Как уговорить его перестать? 

Детям необходимо отыграть непонятную, 

незавершенную и болезненную ситуацию, иногда помногу раз 

подряд, чтобы понять ее со всех сторон и выбрать лучшую 

стратегию преодоления. Конечно, вам приходится нелегко – 

много раз слушать о том, что вы лишились дома. Однако 

проигрывание ситуации в форме рассказа или игры – прекрасный 

психотерапевтический ход. Единственное, что должно вас 

насторожить – это реалистичная жестокость с игрушками, 

излишняя серьезность, имитация жестоких допросов пленных. 

Игру или рассказ сведите к соответствующему отыгрыванию со 

стояний «до», «вовремя» и «после», сохранив событийность, 

мысли, чувства, переживания и ощущения при этом. Со ставьте 

целый рассказ, если подросток позволит это сделать. Конечно, в 

форме игры. «Давай вспомним, как это было. До того, как...» 

После этого поиграйте с ним в игру «К счастью, к сожалению»: 

разбирается одна неприятная ситуация (нейтрального плана), 

затем говорится: «Но к счастью» и находим преимущества такой 

ситуации. Затем «но к сожалению» и придумываем, к каким 

неприятным последствиям может она привести. По ходу игры 

можно переходить на другие ситуации, но смысл в том, что всегда 

у одной и той же ситуации имеются и положительные, и 

отрицательные стороны. Такая игра учит относится к жизни 

двояко: замечать все возможные недостатки и преимущества 

положения, видеть выход из любой ситуации. 

№ 5. Прошло полгода после переезда. У дочери 

беспричинная головная боль, боль в животе. Обследовали, но 

не нашли ничего по медицинской части. Может, это связано с 

переездом?  

Поскольку медицинской причины нет, первым делом 

успокойте подростка и заверьте, что так бывает и это нормально. 

Убедитесь, что дочь высыпается (школьнику в норме нужно 10 

часов в сутки на сон). 
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А також нормально їсть і п’є достатньо чистої води (близько 

300-500 грам на кожні 10 кілограм маси тіла на добу, у перервах 

між їжею і за півгодини до прийому їжі). Так буває, що після 

пережитого стресу деякі м’язи тіла залишаються в спазмованому 

стані, частково перекриваючи кровообіг, тим самим заважаючи 

обміну речовин і виведенню продуктів розпаду з тканин, що може 

призвести не тільки до болю, але й до хвороб, заїкання і тиків. 

Тому корисними в даному випадку будуть масаж і фізичне 

навантаження. А також спокійна обстановка вдома. При цьому не 

варто надто турбуватися через безпричинні скарги. І якщо після 

цього скарги продовжуватимуться, задумайтеся – можливо, це 

спосіб привернути до себе увагу. І тоді треба поговорити з 

підлітком: що поганого станеться, якщо головні болі зникнуть? І, 

звичайно, у будь-якому випадку проявляйте любов і прийняття. 

№ 6. Підліток після смерті близької людини (дядька) став 

апатичним, неактивним, скаржиться, що зникла енергія та 

нічого не хочеться робити, порушений сон і апетит, через силу 

встає та йде до школи, у школі не може сконцентруватися, 

став неуважним і схуд. А нещодавно зізнався, що йому нема 

заради чого жити і що його життя скінчилося. Що робити? 

Ви описали основні ознаки депресії, за якої підліток втрачає 

цілі та сенс життя. Підліток може почати культивувати біль за 

померлим просто, щоб перевести фокус уваги і пережити. Адже 

страждання під час переживання втрати нестерпні. Важливо 

підтримувати зв’язок із померлим, писати листи йому, можливо, 

створити книгу пам’яті, де будуть його фотографії та якісь 

пам’ятні дрібниці. Також можна зробити вівтар любові – мабуть, 

ця людина багато значила для вашого підлітка. У будь-якому разі 

дозвольте собі розділити це горе на двох, можливо, навіть 

поплачте разом. Говоріть про свої почуття, покажіть на своєму 

прикладі, що плакати не соромно, оскільки в нашому суспільстві 

поки ще жива заборона на прояв почуттів. Нас вчили: «Хлопчики 

не плачуть», хоча якраз не плакати – неприродно для організму, 

оскільки всі емоції вимагають прояву – це сигнали для нас. 
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А также нормально ест и пьет достаточно чистой воды (около 

300-500 грамм на каждые 10 килограмм массы тела в сутки, в 

перерывах между едой и за полчаса до приема пищи). Так бывает. 

Что после пережитого стресса некоторые мышцы тела остаются в 

спазмированном со стоянии, частично перекрывая 

кровообращение, тем самым мешая обмену веществ и выведению 

продуктов распада из тканей, что может привести не только к 

болям, но и к болезням, заиканиям и тикам. Поэтому полезными в 

данном случае будут массаж и физическая нагрузка. А также 

спокойная обстановка дома. Причем не стоит слишком 

беспокоиться из-за беспричинных жалоб. И если же после этого 

жалобы будут продолжаться, задумайтесь – возможно, это способ 

привлечь к себе внимание. И тогда надо поговорить с подростком: 

что плохого произойдет, если головные боли исчезнут? И конечно, 

в любом случае проявляйте любовь и принятие. 

№ 6. Подросток после смерти близкого человека (дяди) 

стал апатичен, неактивен, жалуется, что пропала энергия и 

ничего не хочется делать, нарушен сон и аппетит, через силу 

встает и идет в школу, в школе не может сконцентрироваться, 

стал рассеян и похудел. А недавно признался, что незачем 

жить и жизнь окончена. Что делать? 

Вы описали основные признаки депрессии, при которой 

подросток утрачивает цели и смыслы жизни. Подросток может 

начать культивировать боль по умершему просто, чтобы перевести 

фокус внимания, и пережить. Ведь страдания при переживании 

утраты нестерпимы. Важно поддерживать связь с умершим, писать 

письма ему, возможно, создать книгу памяти, где будут его 

фотографии и какие-то памятные мелочи. Также можно сделать 

алтарь любви – видимо, этот человек много значил для вашего 

подростка. В любом случае позвольте себе разделить это горе на 

двоих, возможно, даже поплакать вместе. Говорите о своих 

чувствах, покажите на своем примере, что плакать не стыдно, 

поскольку в нашем обществе пока еще жив запрет на проявление 

чувств. Нас учили: «Мальчики не плачут», хотя, как раз не плакать 

– противоестественно для организма, поскольку все эмоции 

требуют проявления – это сигналы для нас. 
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Однак, не варто примушувати підлітка плакати, якщо він не 

хоче. Також, уникайте фрази «Скоро тобі стане краще» або «Все 

минеться». Так говорить ваш досвід, однак досвід самого підлітка 

безцінний, так само як і його особистість, його індивідуальність. 

Він має право на переживання і на те, щоб проживати емоції по-

своєму. І в такому індивідуальному досвіді проживання є велика 

терапевтична цінність – він цінний. Так само, як і ваш підліток. 

Просто будьте поруч. Якщо ви хочете щось сказати, 

приєднаєтеся до його почуття: «Я бачу, що тобі боляче і теж 

не розумію, чому твій дядько помер таким молодим. Я тільки 

знаю, що він любив тебе і що для тебе важлива пам’ять про 

нього... «. 

№ 7. У мого 11-річного сина труднощі зі сном: сон 

переривчастий, зізнається, що сняться кошмари, в яких ми 

гинемо, підліток боїться спати один... 

У перші місяці після сильного стресу кошмари – нормальне 

явище. Під час сну мозок інтенсивно обробляє інформацію про 

події, що відбулися. Однак, якщо кошмар повторюється і багато 

разів, і досить болюче, або занадто правдоподібний («стоїть перед 

очима»), бажано звернутися до психолога. Уривчастість сну 

частіше зумовляються тривогою, якоюсь незавершеною справою 

або спазмуванням м’язів, через яке складно розслабитися. Підлітку 

можна дозволити спати з вами, але поясніть, що це – одноразово, і 

попросіть розповісти про сон, що повторюється знову і знову, але 

без подробиць (тільки якщо підліток сам захоче) Поясніть, що так 

працює мозок
7
. Розкажіть про те, що ви теж відчували страх, 

відчували себе безпорадним/ою – і це нормально. Придумайте 

єдиний порядок відходу до сну, який буде виконуватися за будь-

яких обставин, і оголосіть, що цей порядок має дотримуватися 

щодня (душ, історія, обійми, масаж). Тоді підліток буде точно 

знати, чого очікувати. Обійміть підлітка і скажіть, що нікуди не 

пропадете. Ключова фраза: «Я з тобою. Я поруч».  

 

                                                 
7
Сигел Д. Воспитание с умом. 12  революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего 

ребенка. – М. : Эксмо, 2014. – 256 с. http://www.rulit.me/books/vospitanie-s-umom-12-revolyucionnyh-

strategij-vsestoronnego-razvitiya-mozga-vashego-rebenka-read-355440-1.html 
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Однако не стоит принуждать подростка плакать, если он не 

хочет. Также избегайте фразы «Скоро тебе станет лучше» или «Все 

пройдет». Так говорит ваш опыт, однако опыт самого подростка 

бесценен, так же, как и его личность, его индивидуальность. Он 

имеет право на переживания и на то, чтобы проживать эмоции по-

своему. И в таком индивидуальном опыте проживания есть 

большая терапевтическая ценность – он бесценен. Так же, как и 

ваш подросток. Просто будьте рядом. Если вы хотите что-то 

сказать, присоединитесь к его чувству: «Я вижу, что тебе 

больно и тоже не понимаю, почему твой дядя умер таким 

молодым. Я только знаю, что он любил тебя и для тебя важна 

память о нем …». 

№ 7. У моего 11-летнего сына трудности со сном: сон 

прерывистый, признается, что снятся кошмары, в которых мы 

погибаем, подросток боится спать один… 

В первые месяцы после сильного стресса кошмары – 

нормальное явление. Во время сна мозг интенсивно обрабатывает 

информацию о произошедших событиях. Однако, если кошмар 

повторяется и помногу раз, и достаточно мучителен, или слишком 

правдоподобен («стоит перед глазами»), желательно обратиться к 

психологу. Прерывистость сна чаще вызывается тревогой, каким-

то незаконченным делом или спазмированностью мышц, из-за 

которых сложно расслабиться. Подростку можно позволить спать с 

вами, но объясните, что это – однократно, и попросите рассказать 

о повторяющемся сне снова и снова, но без подробностей (только 

если подросток сам захочет) Объясните, что так работает мозг
8
. 

Расскажите о том, что вы тоже испытывали страх, 

чувствовали себя беспомощной – и это нормально. Придумайте 

единый порядок отхода ко сну, который будет выполняться при 

любых обстоятельствах, и объявите, что он будет соблюдаться 

ежедневно (душ, история, объятия, массаж). Тогда подросток будет 

точно знать, чего ожидать. Обнимите подростка и скажите, что 

никуда не пропадете. Ключевая фраза: «Я с тобой. Я рядом».  

                                                 
8
Сигел Д. Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего 

ребенка. – М. : Эксмо, 2014. – 256 с. http://www.rulit.me/books/vospitanie-s-umom-12-revolyucionnyh-

strategij-vsestoronnego-razvitiya-mozga-vashego-rebenka-read-355440-1.html 
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Також детально обговоріть ті заходи безпеки, які вами вжиті, 

і порядок дій у разі небезпеки. Аж до того, хто в крайньому 

випадку замість вас буде ним опікуватися. Декілька слів про сам 

сон. Можна придумати «другу серію» страшного сну і замалювати 

її. Намальовані та обговорені страхи перестають лякати. Також 

можна намалювати свій страх, позначивши його, про що він, на 

повітряній кулі та запустити його в небо, примовляючи: «Лети, мій 

страху, за темні ліси, за широкі річки тощо». Можна намалювати 

свій страх на аркуші паперу і знайти захист від нього, або зробити 

його смішним, можна виліпити і трансформувати в щось інше, 

можна намалювати і спалити. Усе вирішує тільки підліток. Також 

можна створити сейф (навіть в уяві), куди можна заносити всі 

страхи на вічне зберігання, а ключ може бути у самого підлітка або 

у людини, якій він довіряє. Спільно можна зробити найпростішу 

пастку для снів з паличок від морозива (сірників) і ниток і 

розповісти, що вона пропускає тільки хороші сни, а погані 

затримує. Або інший оберіг. Так формується відчуття безпеки. 

№ 8. Моя донька після обстрілів стала гіперактивною. Як 

це пояснити і що зробити? 

Страх може породжувати нервову енергію, яка затримується 

в організмі (так накопичується адреналін), Навіть дорослі, 

хвилюючись, ходять туди-сюди швидкими кроками. Коли ми 

зациклюємося на чомусь поганому, нам важко переключити увагу 

на щось інше, тому діти можуть бути неуважними, як, утім, і 

дорослі. Очевидно, доньці тільки належить осмислити свої 

переживання, «вибудувати» їх і впоратися з ними. Оскільки 

досвіду долання травми такої сили у підлітка її віку немає, зростає 

тривожність. Ви можете допомогти своєму підліткові усвідомити 

свої емоції та тілесні відчуття (страх, неспокій), назвати їх і 

пояснити, що відчувати емоції – нормально для людини, просто на 

проживання таких сильних почуттів може піти більше часу. Нехай 

підліток позбавиться від «зайвої» нервової енергії: побігає, 

розімнеться, займеться фізкультурою, а краще – активними 

спортивними іграми: волейболом, баскетболом, футболом, 

плаванням. 
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Также конкретно проговорите о тех мерах безопасности, 

которые вами предприняты, и о порядке действий в случае 

опасности. Вплоть до того, кто в крайнем случае вместо вас будет 

его опекать. О самом сне. Можно придумать «вторую серию» 

страшного сна и ее зарисовать. Нарисованные и проговоренные 

страхи перестают пугать. Также можно нарисовать свой страх, 

обозначив его, о чем он, на воздушном шаре и запустить его в 

небо, приговаривая: «Лети мой страх, за темные леса, за широкие 

реки и т.п». Можно нарисовать свой страх на листе бумаги и найти 

защиту от него, либо сделать его смешным, можно вылепить и 

трансформировать во что-то другое, можно нарисовать и сжечь. 

Все решает только подросток. Также можно создать сейф (даже в 

воображении), куда можно заносить все страхи на вечное 

хранение, а ключ может быть у самого подростка или у человека, 

которому он доверяет. Совместно можно сделать простейшую 

ловушку для снов из палочек от мороженого (спичек) и ниток и 

рассказать, что она пропускает только хорошие сны, а плохие 

задерживает. Либо другой оберег. Так формируется ощущение 

безопасности. 

№ 8. Моя дочь после обстрелов стала гиперактивной. Как 

это объяснить и что предпринять? 

Страх может порождать нервную энергию, которая 

задерживается в организме (так накапливается адреналин), даже 

взрослые, волнуясь, ходят туда-сюда быстрыми шагами. Когда мы 

зацикливаемся на чем-то плохом, нам трудно уделить внимание 

чему-то другому, поэтому дети могут быть невнимательны, как, 

впрочем, и взрослые. Очевидно, дочери только предстоит 

осмыслить свои переживания, «выстроить» их и справиться с 

ними. Поскольку опыта преодолевать травмы такой силы нет у 

подростка ее возраста, растет тревожность. Вы можете помочь 

своему подростку осознать свои эмоции и телесные ощущения 

(страх, беспокойство), назвать их и объяснить, что испытывать 

эмоции – нормально для человека, просто на проживание таких 

сильных чувств может уйти больше времени. Пусть подросток 

избавится от «лишней» нервной энергии: побегает, разомнется, 

займется физкультурой, лучше активными спортивными играми: 

волейболом, баскетболом, футболом, плаваньем. 
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Якщо на даний момент немає можливості пограти, а потрібно 

заспокоїти негайно – обійміть, глибоко і повільно, подихайте разом 

«животом» (див. с. 35, 37). Якщо друзів поруч немає – 

позаймайтеся тим, чим вам обом подобається – покидати м’яч, 

згадайте гру в «резиночки», пограйте в «крокодила», влаштуйте 

бої подушками. Обов’язково щодня робіть зарядку. Подумайте, 

яка енергія вирує в дитині, допоможіть знайти заняття, яке 

допоможе з користю витратити цю енергію. Чергуйте активні 

заняття з читанням книг, малюванням. 

№ 9. Моя дочка після стресу хоче всіх контролювати. Це 

нормально? 

Поняття норми взагалі дуже умовне. Що стосується цієї 

ситуації, вона є досить поширеною. Травма руйнує всі усталені 

норми і сам неспішний порядок життя. Підлітку, що опинився в 

хиткій ситуації, потрібні хоч якісь гарантії спокою – те, за що він 

може «зачепитися»: якщо ситуація була неконтрольованою, то 

зараз важливо мати хоч щось для контролю як гарантію того, що 

травматична подія більше не повториться. Тому так важливо 

повернути рутину – усталені звички, режим дня, сімейні традиції. 

Якщо дочка ходила у гурток, і така можливість є, дайте їй знову 

відвідувати його і зайнятися улюбленою справою. Ви помітите, як 

дочка стане менш тривожною, оскільки прагнення контролювати – 

це спроба зменшити тривожність. Давайте їй вибір у всьому – в 

їжі, одязі, заняттях. І, звичайно, варто дозволити розподілити 

домашні обов’язки. Нехай у неї буде своя частка роботи, за яку 

вона відповідатиме. Так повернеться відчуття контролю над 

власним життям. Також прекрасно, якщо вона буде малювати або 

займатися ліпленням або будь-яким іншим видом творчості. Також 

обов’язково будуйте плани на майбутнє і на недалеку перспективу, 

попереджайте заздалегідь про свої плани. 
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Если в данный момент невозможно поиграть, а нужно 

успокоить немедленно – обнимите, глубоко и медленно, подышите 

вместе «животом» (см. с. 36, 38). Если друзей рядом нет – 

позанимайтесь тем, чем вам обеим нравится – побросайте мяч, 

вспомните игру в «резиночки», поиграйте в «крокодила», устройте 

бои подушками. Обязательно ежедневно делайте зарядку. 

Подумайте, какая энергия бурлит в ребенке, помогите найти 

занятие, которое поможет с пользой потратить эту энергию. 

Чередуйте активные занятия с чтением книг, рисованием. 

№ 9. Моя дочь после стресса хочет всех контролировать. 

Это нормально? 

Понятие нормы очень условно вообще. Что касается этой 

ситуации, она достаточно распространенная. Травма рушит все 

устоявшиеся нормы и сам неспешный порядок жизни. В 

оказавшейся шаткой ситуации подростку нужны хоть какие-то 

гарантии спокойствия- то, что за что он может «зацепиться»: если 

ситуация была неконтролируема, то сейчас важно иметь хоть что-

то для контроля как гарантию того, что травмирующее событие 

больше не повторится.  Поэтому так важно вернуть рутину- 

устоявшиеся привычки, режим дня, семейные традиции. Если дочь 

ходила на кружок, и такая возможность имеется, предоставьте ей 

снова пойти и заняться любимым делом. Вы заметите, как дочь 

станет менее тревожной, поскольку стремление контролировать –

это попытка уменьшить тревожность. Предоставляйте ей выбор во 

всем – в еде, в одежде, в занятиях. И, конечно, стоит позволить 

разделить обязанности по дому. Пусть у нее будет свой участок 

работы, за который она будет отвечать. Так вернется ощущение 

контроля за собственной жизнью. Также прекрасно, если она будет 

рисовать или заниматься лепкой, или любым другим видом 

творчества. Также обязательно стройте планы на будущее и на 

недалекую перспективу, предупреждайте загодя о своих планах. 
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№ 10. У нас у сім’ї горе – помер чоловік. Синові 12 років, 

він якось відразу подорослішав і тепер намагається звалити на 

себе всі обов’язки по дому, включаючи опіку над молодшим 

братом. Спочатку в мене навіть не вистачало сил помітити це, 

потім мене це тішило, а тепер я задумалася – чи не бере він на 

себе забагато? 

Дійсно, підліток важко переживає втрату найближчої людини 

і боїться, як би інша близька людина також не покинула його. Тому 

підліток намагається звалити на себе частину домашньої роботи і 

бере невластиву йому роль захисника та помічника. Він починає 

нести опіку і відповідальність щодо того з батьків, хто лишився з 

ним. Таке явище в психології називається парентифікацією, не є 

нормою і, на жаль, заохочується суспільством: «Дивіться, який 

помічник!». Визнайте той великий обсяг допомоги, який надав вам 

син, подякуйте йому за те, що звалив на себе велику частину 

роботи по дому, поки ви були не в змозі це робити і скажіть, що 

тепер вже можете справлятися і далі нести відповідальність за 

всіх.  Поясніть, що йому важливо мати достатньо вільного часу для 

ігор, а також, що бути щасливим і радіти простим речам – 

нормально. Допоможіть йому повернутися до його друзів і речей, 

що радували його до сумної події. Скажіть, що батько схвалив би 

такий вчинок, оскільки дитинство повинно бути безтурботним, і 

син вчинив як чоловік, коли було необхідно. Зараз же такої 

потреби вже немає, і можна повернутися до звичного підліткового 

життя. 

№ 11. Мій підліток одержимий планом помсти (на війні 

загинув його дід). Все настільки серйозно, що він закинув 

навчання, став десь пропадати, що робити? 

Вислухайте. Завжди будьте на зв’язку і прямо не критикуйте 

підлітка. Розберіть кожний варіант, з’ясуйте наслідки 

виконання планів, допоможіть знайти інше рішення. Нехай 

підліток сам зрозуміє, що вбивство – це не вихід. Пам’ятайте, що 

підліток переживає почуття безпорадності. У цьому випадку, крім 

вашої присутності, може допомогти книга, в якій герой опинився в 

аналогічних умовах і зміг знайти альтернативу. 
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№ 10. У нас в семье горе – умер муж. Сыну 12 лет, он как-

то сразу повзрослел и теперь старается взвалить на себя все 

обязанности по дому, включая опеку над младшим братом. 

Поначалу у меня даже не хватало сил заметить это, затем меня 

это радовало, а теперь я задумалась – не взваливает ли он на 

себя много? 

Действительно, подросток тяжело переживает утрату самого 

близкого человека и боится, как бы другой близкий человек также 

не покинул его. Поэтому подросток пытается взвалить на себя 

часть работы по дому и принимает не свойственную ему роль 

защитника и помощника. Он начинает нести опеку и 

ответственность по отношению к оставшемуся родителю. Такое 

явление в психологии называется парентификацией, не является 

нормой и, увы, поощряется обществом: «Смотрите, какой 

помощник!». Признайте тот большой объем помощи, который 

оказал вам сын, поблагодарите его за то, что взвалил на себя 

большую часть работы по дому, пока вы были не в со стоянии это 

делать и скажите, что уже можете справляться и нести 

ответственность за всех.  Объясните, что важно иметь достаточно 

свободного времени для игр, а также, – что быть счастливым и 

радоваться простым вещам – нормально. Помогите ему вернуться 

к его друзьям и вещам, которые радовали его до печального 

события. Что отец одобрил бы такой поступок, поскольку детство 

должно быть беззаботным, и сын поступил как мужчина, когда 

было необходимо. Сейчас же такой надобности уже нет и можно 

вернуться к привычному укладу жизни подростка. 

№ 11. Мой подросток одержим планом мщения (на войне 

погиб его дед). Все настолько серьезно, что он забросил учебу, 

стал где-то пропадать, что делать? 

Выслушайте. Всегда будьте на связи и прямо не критикуйте 

подростка. Разберите каждый вариант, выясните последствия 

исполнения планов, помогите найти другое решение. Пусть 

подросток сам поймет, что убийство – это не выход. Помните, 

что подросток переживает чувство беспомощности. В этом случае, 

кроме вашего присутствия, может помочь книга, в которой герой 

оказался в аналогичных условиях и смог найти альтернативу. 
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Про дідуся. Дуже боляче говорити про смерть рідної людини, 

проте все ж таки необхідно пояснити підліткові, що можна 

продовжити її справу, допомагати одне одному і зберігати пам’ять 

про неї. Щастя онуків – чи не про це мріють наші батьки? Щастя і 

добрі справи вашого сина – найкраща пам’ять про дідуся. 

№ 12. Мені дуже важко. Синові 14 років, і він росте без 

батька. Ми тільки переїхали до родичів, як син почав 

пропадати з дому. Я важко переживаю це. Мені здається, що 

він почав вживати наркотики. Я звинувачую себе за це. 

Упустила. Що я можу зробити зараз? Як мені діяти? 

Навіть у найкращих життєвих обставинах усі підлітки 

переживають перехідний процес виходу з дитинства у доросле 

життя. І навіть у спокійний мирний час цей процес 

супроводжується зухвалою поведінкою. Так підлітки 

демонструють, що піддають сумніву всі раніше сприйняті істини й 

авторитети. Це здатність підлітка сказати: «Ти мені потрібна. 

Доведи, що я тобі дорогий. Захисти мене!». Ситуація може помітно 

загостритися в кризовий період – сварки і докори тільки погіршать 

самовідчуття підлітка. Допоможіть підлітку зрозуміти, що кидати 

виклик усьому світу, щоб показати свої почуття – це дуже 

небезпечно. «Багато твоїх однолітків і навіть дорослі втрачають 

контроль і гніваються через те, що трапилося. Щоб полегшити цей 

стан, вони починають випивати або вживати наркотики. Відчувати 

такі емоції – це нормально, але вдаватися до наркотиків все ж не 

варто. Тому що насправді це не позбавить тебе від труднощів». 

Поспостерігайте, без коментарів, чим займається і що планує 

робити ваш підліток. Поясніть свою позицію: «У такі часи 

важливо знати, де ти знаходишся і як із тобою зв’язатися». 

Переконайте підлітка, що це – крайній захід, але вимушений і 

тимчасовий, і ви припините «стеження», як тільки ситуація 

нормалізується. Розмовляйте з сином, діліться спогадами, 

випадками з життя. Прямо і спокійним тоном з позиції старшого 

друга заявляйте про небезпеку незахищених статевих контактів. 

Намагайтесь забезпечити безпеку підлітка: організуйте день так, 

щоб він якомога менше часу залишався один. 
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О дедушке. Очень больно говорить о смерти родного человека, 

однако все же необходимо объяснить подростку, что можно 

продолжить его дело, помогать друг другу и хранить память о нем. 

Счастье внуков – не об этом ли мечтают наши родители? Счастье и 

добрые дела вашего сына – лучшая память о дедушке. 

№ 12. Мне очень тяжело. Сыну 14 лет, и он растет без 

отца. Мы только переехали к родственникам, сын начал 

пропадать из дому. Я тяжело переживаю это. Мне кажется он 

начал принимать наркотики. Я ругаю себя за это. Упустила. 

Что я могу сейчас сделать? Как мне действовать? 

Даже при лучших жизненных обстоятельствах все подростки 

переживают переходный процесс выхода из детства во взрослую 

жизнь. И даже в спокойное мирное время этот процесс 

сопровождается вызывающим поведением. Так подростки 

демонстрируют, что подвергают сомнению все ранее воспринятые 

истины и авторитеты. Это способность подростка сказать: ―Ты мне 

нужна. Докажи, что я тебе дорог. Защити!‖  Ситуация может 

заметно обостриться в кризисный период – ссоры и упреки только 

ухудшат самоощущение подростка. Помогите подростку понять, 

что бросать вызов всему миру для того, чтобы показать свои 

чувства – это очень небезопасно. ―Много твоих сверстников и даже 

взрослые утрачивают контроль и злятся из-за того, что случилось. 

Чтобы облегчить это состояние, они начинают выпивать или 

принимать наркотики. Испытывать такие эмоции – это нормально, 

но прибегать к наркотикам все же не стоит. Потому что на самом 

деле не избавит тебя от трудностей‖. Пронаблюдайте, без 

комментариев, чем занимается и что планирует делать ваш 

подросток. Поясните свою позицию: ―В такие времена важно 

знать, где ты находишься и как с тобой связаться‖. Переубедите 

подростка, что это крайняя мера, но вынужденная и временная, и 

вы прекратите ―слежение‖, как только ситуация нормализуется. 

Разговаривайте с сыном, делитесь воспоминаниями, случаями из 

жизни. Прямо и спокойным тоном с позиции старшего друга 

заявляйте об опасности незащищенных половых контактов. 

Постарайтесь обеспечить безопасность подростка: организуйте 

день так, чтобы он как можно меньше времени оставался один. 
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Не соромтеся висловлювати свої почуття: дайте підлітку 

зрозуміти, що те, що він робить, небезпечно, що він дорогий вам, і 

ви не хочете, щоб із ним щось сталося. І, звичайно, повторюйте, 

що вірите в нього, у його силу, бажання перемогти (можна 

перерахувати риси, в яких підліток може проявитися, оскільки 

підлітки часто так доводять собі свою неординарність серед 

однолітків). 

№ 13. Що потрібно робити, щоб запобігти травматичним 

наслідкам? 

Найефективніший спосіб запобігти посттравматичної 

реакції – продовжувати нормально функціонувати і в стані 

небезпеки. За можливості потрібно дотримуватися рутини. 

Навіть якщо живете в притулку, потрібно вставати у звичний 

час, одягатися, чистити зуби, готувати сніданок. Якщо школа 

закрита – значить, сідати займатися з дітьми. Вони особливо 

чутливі до чіткого розпорядку дня, але він допоможе і дорослим. 

Про телевізор. Сидіння біля телевізора просто паралізує, адже крім 

цього ви нічого не можете робити. Набагато важливіше 

приготувати обід, прибрати квартиру, пограти з дітьми.  

Фрази «забудь про це», «викинь з голови» і подібні 

становлять небезпеку, тому що нарівні з соромом можуть посилити 

посттравматичний розлад. Потрібно вибрати золоту середину – не 

докучати підлітку, але й не залишати його на самоті. До того ж 

часом, і досить часто, підлітку може бути легше поділитися своїми 

страхами і труднощами з тим, хто не є його близьким родичем (це 

може бути літній сусід, далекий родич, тренер або шкільний 

учитель). Для того, щоб підліток завжди пам’ятав, до кого 

звернутися за порадою чи просто виговоритися, використовується 

техніка «5 пальців – 5 близьких людей: кому розкажеш, коли тобі 

погано?». 

№ 14. Ми також підготували перелік ігрових методик, які 

допомагають підлітку впоратися з кризовою ситуацією. 

Обов’язково грайте з дітьми. Кращі ігри в такі важкі часи 

включають усіх дітей, у той же час не створюючи змагання між 

ними. 
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Не стесняйтесь выражать свои чувства: дайте подростку 

понять, что то, что он делает небезопасно, что он дорог вам, и вы 

не хотите, чтоб с ним что-то стряслось. И, конечно, повторяйте, 

что верите в него, в его силу, желание победить (можно 

перечислить черты, в которых подросток может проявиться, 

поскольку подростки часто так доказывают себе свою 

неординарность среди сверстников). 

№ 13. Что нужно делать, чтоб предотвратить 

травматические последствия? 

Самый эффективный способ предотвратить 

посттравматическую реакцию – продолжать нормально 

функционировать и в со стоянии опасности. По возможности 

нужно соблюдать рутину. Даже если живете в убежище, 

нужно вставать в привычное время, одеваться, чистить зубы, 

готовить завтрак. Если школа закрыта – значит, садиться 

заниматься с детьми. Они особенно чувствительны к четкому 

распорядку дня, но он поможет и взрослым. О телевизоре. 

Сидение у телевизора просто парализует, ведь кроме этого вы 

ничего не можете делать. Гораздо важнее приготовить обед, убрать 

квартиру, поиграть с детьми.  

Фразы «забудь это», «выкинь из головы» и подобные 

представляют опасность, потому что наравне со стыдом могут 

усугубить посттравматическое расстройство. Нужно выбрать 

золотую середину – не докучать подростку, но и не оставлять его в 

одиночестве. К тому же порой, и довольно часто, подростку может 

быть легче поделиться своими страхами и трудностями с тем, кто 

не является его близким родственником (это может быть пожилой 

со сед, дальний родственник, тренер или учитель в школе). Для 

того, чтобы подросток всегда помнил, к кому обратиться за 

советом или просто выговориться, используется техника «5 

пальцев – 5 близких людей: кому расскажешь, когда тебе плохо?». 

№ 14. Мы также подготовили перечень игровых методик, 

помогающих подростку справиться со кризисной ситуацией. 

Обязательно играйте с детьми. Лучшие игры в такие тяжелые 

времена включают всех детей, в то же время, не создавая 

соревнование между ними. 

(Там, де є переможець, там завжди є переможений – а цим дітям і 
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так доводиться мати справу з втратами, тому немає необхідності 

для них стикатися з цим ще й у грі). 

1. Гра «Що я в тобі люблю, так це ..». Діти грають по черзі. 

Наприкінці вже сам підліток говорить про себе: «Що я в собі 

люблю, так це...» (називає сильні риси свого характеру). 

2. Рухливі ігри. Гра в «крокодила», «На щастя, на жаль», 

«Чорне-біле не говорити, так-ні не замовляти», «Море 

хвилюється». 

3. Сімейна гра в Джанга як метафора відтворення світу 

наново 

4. Ігри на відреагування агресії: боротьба подушками, гра «у 

сніжки» (зім’ятий папір). «Смачні прізвиська» (як прізвиська – 

приклади їжі: «Ти смажена картопля» – відповідь: «Сам ти 

смажена картопля!», «А ти ...» – далі по колу від однієї людини до 

іншої).  

5. Плескання в долоні. Усі учасники стають у коло і 

передають плескання в долоні по колу. Спочатку ви починаєте 

повільно, потім, поступово, плескання передається швидше і 

швидше від одного підлітка до іншого. У дітей є вибір – після 

одного плескання рух плескання триває по тому ж напрямку, після 

двох – у протилежному напрямку. 

6.  Рух по колу: один підліток починає з конкретного руху за 

своїм вибором. Кожен починає повторювати ці рухи, даючи йому 

йти по колу, наче хвилі. Після цього наступний підліток пропонує 

інший рух і теж запускає його по колу. І так до тих пір, поки кожен 

підліток не «запустить» свій рух. 

7. Один підліток каже слово, яке може бути початком 

речення. Наступний учасник повторює це слово і додає друге 

тощо. Слова повинні відповідати граматичним правилам, щоб 

побудувалося речення. Зверніть увагу на те, які речення побудує 

група. 

Можна зробити схожу вправу крейдою на дошці (одним 

пензлем на ватмані): один підліток починає з однієї лінії, другий 

продовжує, додаючи наступну лінію; кожен підліток може 

намалювати по одній або дві лінії. 
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(Там, где есть победитель, там всегда есть побежденный – а этим 

детям и так приходится иметь дело с потерями, поэтому нет 

необходимости для них сталкиваться с этим еще и в игре). 

1. Игра «Что я в тебе люблю, так это...» – по очереди играют 

дети. В конце уже сам подросток говорит о себе: «Что я в себе 

люблю, так это…» (называет сильные стороны своей натуры) 

2. Подвижные игры. Игра в «крокодила», «К счастью, к 

сожалению», «Черное-белое не говорить, да-нет не заказывать», 

«Море волнуется». 

3. Семейная игра в Джанга как метафора воссоздания мира 

заново 

4. Игры на отреагирование агрессии: борьба подушками, 

игра «в снежки» (смятая бумага). «Вкусные обзывательства» (в 

качестве бранных слов – примеры еды. – «Ты жареная картошка»- 

ответ: «Сам ты жареная картошка!» А ты..- дальше по кругу от 

одного человека к другому).  

5. Хлопание в ладоши. Все участники встают в круг и 

передают хлопок по кругу. Вначале вы начинаете медленно, потом, 

постепенно, хлопок передается быстрее и быстрее от одного 

подростка к другому. У детей есть выбор – после одного хлопка 

движение хлопка продолжается по тому же направлению, после 

двух – в противоположном направлении. 

6.  Движение по кругу: один подросток начинает с 

конкретного движения по своему выбору. Каждый начинает 

повторять это движения, давая ему идти по кругу как волне. После 

этого следующий подросток предлагает другое движение и тоже 

запускает его по кругу. И так до тех пор, пока каждый подросток 

не «запустит» свое движение. 

7. Один подросток говорит слово, которое может быть 

началом предложения. Следующий участник повторяет это слово и 

добавляет второе, и т.д. Слова должны соответствовать 

грамматическим правилам, чтобы построилось предложение. 

Обратите внимание на то, какие предложения построит группа. 

Можно сделать похожее упражнение мелом на доске (одной 

кистью на ватмане): один подросток начинает с одной линии, 

второй продолжает, добавляя следующую линию; каждый 

подросток может нарисовать один или два раза. 
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Зрештою, ми отримуємо картинку, намальовану групою. 

Зараз ми можемо попросити когось стати експертом з мистецтва і 

пояснити, що він бачить на картині.  

8. Тортик (Піца). Ця тілесна вправа, що заземляє, націлена на 

погладжування різної інтенсивності підлітка групою дітей. 

Важливо, щоб кожен отримав свою частку уваги. 

Шарами різної інтенсивності на підлітка «накладається» 

цукор, борошно, інше. Тілесна вправа на зняття м’язових затисків.  

9. Гра «рукостискання». Діти вітаються за руку, при цьому не 

відпускаючи руку при стисканні, поки не знайдеться нова людина 

для стискання іншої руки.  

10. Гарне вправа, що дає уявлення про те, що завжди є вихід 

зі складної ситуації. Грають по черзі. Перед підлітком і його 

друзями подається складна ситуація. Він продовжує: «Але на 

щастя...». Черга переходить до іншого: «Але на жаль». І далі по 

колу. Тобто всі учасники групи продовжать і закінчать цю 

ситуацію. Потім вони зможуть пригадати багато подібних 

складних життєвих ситуацій і при цьому зрозуміти, що в усьому є 

дві сторони.  

Для подібних ігор майже не потрібні допоміжні матеріали, 

вони можуть тривати декілька хвилин або довше, за бажанням.  

Заохочуйте дітей до ігор! Створіть для них місце для ігор! 

 

Важливі елементи відновлення після травми. 

«Перехідні об’єкти». 

Дітям можуть знадобитися об’єкти, що представляють їх 

близьких, щоб допомогти впоратися зі своїми страхами і 

ситуацією розлуки (при переїзді). Наприклад, маленька іграшка, 

дана їм батьком, або фотографія їх матері тощо. Важливо тримати 

при собі ці предмети завжди, де б вони не знаходилися.  

Ритуали. 

Ритуали (регулярні, визначені дії, що виконується завжди в 

певний час) допомагають контролювати страх через створення 

рутинності та знання того, на що слід чекати. 
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В конце концов, мы получаем картинку, нарисованную 

группой. Сейчас мы можем попросить кого-нибудь стать 

экспертом по искусству и объяснить, что он видит на картине.  

8. Тортик (Пицца). Это заземляющее телесное упражнение, 

нацеленное на поглаживание разной интенсивности подростка 

группой детей. Важно, чтобы каждый получил свою долю 

внимания. 

Слоями разной интенсивности на подростка «накладывается» 

сахар, мука, другое. Телесное упражнение на снятие мышечных 

зажимов.  

9. Игра «Пожатия». Дети здороваются за руку, при этом не 

отпуская руку в пожатии, пока не найдется новый человек для 

пожатия другой рукой.  

10. Хорошее упражнение, дающее представление о том, что 

всегда есть выход из сложной ситуации. Играют по очереди. Перед 

подростком его друзьями подается сложная ситуация. Он 

продолжает: «Но к счастью...». Очередь переходит к другому: «Но 

к сожалению». И дальше по кругу. Т.о., все участники группы 

продолжат и закончат эту ситуацию. Затем они смогут проиграть 

много подобных сложных жизненных ситуаций и между делом 

понять, что во всем имеются две стороны.  

Для подобных игр почти не нужны вспомогательные 

материалы, они могут быть продолжительностью в несколько 

минут или дольше, по желанию. Воодушевляйте детей на игру! 

Создайте для них место для игр! 

 

Важные элементы восстановления от травмы. 

«Переходные объекты». 

Детям могут понадобиться объекты, представляющие их 

близких, чтобы помочь им справиться со своїми страхами и 

ситуацией разлуки (при переезде). Например, маленькая игрушка, 

данная им отцом, или фотография их матери и т.д. Важно держать 

при себе эти объекты всегда, где бы они ни находились.  

Ритуалы. 

Ритуалы (регулярные, определенные действия, производимые 

всегда в определенное время) помогают контролировать страх 

через создание рутинности и знания, чего ожидать. 
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Вони регулюють наше життя, створюючи певний порядок. 

Тому, приміром, так важливий розпорядок дня або сімейні плани 

на вихідні.  

Ритуали, що виконуються групою (наприклад, молитва), 

також створюють відчуття приналежності до громади, яка 

допомагає зменшити почуття самотності та безпорадності, що 

постійно загрожують людині.  

 

Гарна новина. 

Психіка дітей і підлітків має величезні резерви 

самовідновлення і саморегуляції. Більшість дітей 

повертаються до норми після травматичної події без 

професійної допомоги психологів, просто завдяки підтримці та 

турботі близьких. 
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Они регулируют нашу жизнь, создавая определенный 

порядок. Поэтому, к примеру, так важен распорядок дня или 

семейные планы на выходные.  

Ритуалы, выполняемые группой (к примеру, молитва), также 

создают чувство принадлежности к общине, которое помогает 

уменьшить постоянно угрожающие чувства одиночества и 

беспомощности.  

 

Хорошая новость. 

Психика детей и подростков обладает огромными 

резервами самовосстановления и саморегуляции. Большинство 

детей приходит в себя после травматического события без 

профессиональной помощи психологов, просто благодаря 

поддержке и заботе близких. 
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ПРУЖНІСТЬ ТА СТОСУНКИ З ІНШИМИ. 

ТЕХНІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ. 

У розробці цього розділу використано матеріал, який взято з 

сайту 

http://afterdeployment.dcoe.mil/sites/default/files/pdfs/library/eLibrary

_resilience.pdf переклад – Ірина Кіндратишин, Марія Аксьонова,  

укладачі – Г. Циганенко, О. Вознесенська, О. Масик. 

 
Пружність (к.психол., психолог-психотерапевт Галина 

Циганенко). 

Пружність допомагає переживати труднощі в житті людини. 

Вона допомагає оговтатися після стресу, а також зменшує його 

вплив.  

Приклад: Людина з настановами «не пружності» говорить 

«шансів немає, ми ніколи не змінимось», «всі люди хочуть нас 

обдурити», «цей народ – як вони одягаються, як вони живуть, це 

ж жах». Такі та подібні твердження породжують відчуття 

страху та безнадії. Натомість настанови пружності – без 

засудження себе та інших, вони характеризують прийняття й 

інтерес до змін.  
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УПРУГОСТЬ И ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ. 

ТЕХНИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ. 

В разработке раздела использован материал, взятый с сайта 

http://afterdeployment.dcoe.mil/sites/default/files/pdfs/library/eLibrary

_resilience.pdf перевод – Ирина Киндратишин, Мария Аксенова, 

составители - Г. Цыганенко, Е. Вознесенская, Е.Масик. 

 
Упругость (к.психол., психолог-психотерапевт Галина 

Цыганенко).  

Упругость помогает переживать трудности в жизни человека. 

Она помогает оправиться после стресса, а также уменьшает его 

влияние.  

Пример: Человек с установками, «неупругости» говорит 

«шансов нет, мы никогда не изменимся», «все люди хотят нас 

обмануть», «этот народ – как они одеваются, как они живут, 

это же ужас». Такие и подобные утверждения порождают 

чувство страха и безнадежности. Вместо этого установки 

упругости не предполагают осуждения себя и других, они 

характеризуют принятие и интерес к изменениям.  
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Пружність це не те, що ти «маєш» або «не маєш», не те що 

дається від народження. Приклад пружності можуть показувати 

нам батьки. Але вони не завжди самі є пружними. Пружність – це 

спосіб підходу до складних ситуацій, внутрішня сила людини, її 

реалістичний оптимізм. Вона схожа на м’язи – може бути 

збільшена за умов регулярного тренування та практики. Пружність 

– це твоє особисте захисне знаряддя, що захищає від негативного 

впливу стресу.  

Розвиток та підтримання стосунків, з використанням 

підтримки від інших. 

Побудова і підтримання позитивних стосунків з іншими є 

однією зі складових пружності. Під час складних викликів 

ситуації чи тривалого стресу набагато легше з ними справитись, 

якщо є підтримка з боку сім’ї, друзів чи колег по роботі, навіть 

випадкових щирих добрих людей. 

Погані навички комунікації можуть змусити людину відчути 

себе самотньою та покинутою, вибирати уникання, залишаючись 

один на один з власними труднощами. Ви будете набагато 

ефективнішим у своїй професійній діяльності та вирішенні 

особистих питань, якщо звернетесь за підтримкою до інших 

людей, будете вчитись і вирішувати конфлікти, коли вони 

з’являються.  

Пружність передбачає, що навіть у найскладніших 

ситуаціях ми цінуємо себе, дивимося на себе з позитивом, іноді 

можемо над собою жартувати, у нас є власний приватний 

простір. І ці якості включають у себе наступне. 

Що таке впевнена самоповага в особистих стосунках?  

Впевнена самоповага (або асертивність) в особистих 

стосунках допомагає успішно вирішувати професійні та 

міжособистісні труднощі, які є частиною життя. Мати впевнену 

самоповагу не означає бути агресивним чи неввічливим з іншими. 

Вона означає – позначити свої особисті межі, уміння відстояти 

себе та свої права, не почуваючись винним. Це означає розуміти 

свої потреби та брати до уваги інтереси інших також, оскільки, як 

сказав свого часу сер Олівер Уенделл Холмс, американський автор,  
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Упругость – это не то, что «у тебя есть» или чего «у тебя 

нет», не то, что дается от рождения. Пример упругости могут 

показывать нам родители. Но они не всегда сами являются 

упругими. Упругость – это способ подхода к сложным ситуациям, 

внутренняя сила человека, его реалистичный оптимизм. Она 

похожа на мышцы – может быть увеличена в условиях регулярной 

тренировки и практики. Упругость – это ваше личное защитное 

орудие, которое защищает от негативного воздействия стресса.  

Развитие и поддержание отношений, с использованием 

поддержки от других. 

Построение и поддержание позитивных отношений с 

другими является одной из со ставляющих упругости. Во время 

сложных вызовов ситуации или длительного стресса гораздо легче 

с ними справиться, если есть поддержка со стороны семьи, друзей 

или коллег по работе, или даже случайных искренних и добрых 

людей. 

Плохие навыки коммуникации могут заставить человека 

почувствовать себя одиноким и брошенным, выбирать тактику 

избегания, оставаясь один на один со своими трудностями. Вы 

будете гораздо более эффективным в своей профессиональной 

деятельности и решении личных вопросов, если обратитесь за 

поддержкой к другим людям, будете учиться и решать конфликты, 

когда они появляются.  

Упругость предусматривает, что даже в самых сложных 

ситуациях мы ценим себя, смотрим с на себя с позитивом, 

иногда можем над собой шутить, у нас есть свое собственное 

частное пространство. И эти качества включают в себя это. 

Что такое уверенное самоуважение в личных отношениях?  

Уверенное самоуважение (или ассертивность) в личных 

отношениях помогает успешно решать профессиональные и 

межличностные трудности, являющие частью жизни. Иметь 

уверенное самоуважение – не значит быть агрессивным или не 

вежливым с другими. Это означает – обозначить свои личные 

границы, умение постоять за себя и за свои права, не чувствуя себя 

виноватым. Это значит понимать свои потребности, при этом 

принимая во внимание интересы других, поскольку как сказал в 

свое время Оливер Уэнделл Холмс Старший, американский автор,  



149 

 

дотепник і поет  (1809 – 1894), «Свобода махати кулаком 

закінчується там, де починається ніс іншої людини». The right 

to swing my fistends, where the other man’s nose begins. – Oliver 

Wendell Holmes, Sr.  

Ефективна комунікація.  

Метою комунікації чи спілкування в стосунках є підвищення 

здатності мати якомога більше контролю над своїм життям  через 

облашування справ з іншими людьми, підтримання 

конструктивних стосунків з іншими, через ефективне розв’язання 

труднощів. Загальна невизначеність життя, неясні завдання та 

важкі стосунки зумовлюють проблеми у ефективному вираженні 

того, що людині потрібно, не потрібно та чого вона хоче. Бути 

пружним  до стресових ситуацій означає вміти та виражати, 

що ти думаєш, відчуваєш таким чином, що можна буде 

досягнути певних позитивних результатів у ході вирішення 

труднощів та побудови стосунків. 

Використання впевненої самоповаги у спілкуванні включає в 

себе три основні навички:  

 давати зрозуміти, як ви себе почуваєте;  

 з повагою до інших давати інформацію про те, що вам 

потрібно;   

 говорити «ні» на вимоги, прохання, які не відповідають 

вашим потребам та  інтересам.  

Спроба переконати нас змінити свою думку. 

Ви маєте передбачати, що люди намагатимуться переконати 

вас змінити думку або піддаватимуть сумніву ваше рішення. Тому 

було б непогано підготуватися заздалегідь.  

 Кожен раз, коли ви говоритимете «ні», ви можете відчувати 

певний дискомфорт за інших людей, проте це краще, ніж 

ставити себе у дискомфортне становище, роблячи те, чого не 

хочеться.  

Приготуйтеся до питань на зразок «А чому ні?». 

Насправді, це не питання, а ствердження, які ставлять під сумнів 

ваше право казати «ні». І оскільки вони не є питаннями, то 

насправді не потребують відповіді.  

Ви: «Ні, я не зможу допомогти тобі з цим сьогодні».  
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острослов и поэт (1809 – 1894) «Свобода махать кулаком 

заканчивается там, где начинается нос другого человека». The 

right to swing my fist ends, where the other man's nose begins. – Oliver 

Wendell Holmes, Sr.  

Эффективная коммуникация.  

Целью коммуникации или общения в отношениях является 

повышение способности иметь больше контроля над своей 

жизнью, через обустройство дел с другими людьми, поддержание 

конструктивных отношений с другими через эффективное 

решение трудностей. Общая неопределенность жизни, неясные 

задачи и тяжелые отношения вызывают трудности в эффективном 

выражении того, что человеку нужно, не нужно и чего он хочет. 

Быть упругим к стрессовым ситуациям значит уметь и 

выражать, что ты думаешь, чувствуешь таким образом, что 

можно будет достичь определенных положительных 

результатов в ходе решения трудностей и построения 

отношений. 

Использование уверенного самоуважения в общении 

включает три основных навыка:  

 давать понять, как вы себя чувствуете;  

 с уважением к другим давать информацию о том, что вам 

нужно;   

 говорить «нет» в ответ на требования, просьбы, которые не 

соответствуют вашим потребностям и интересам.  

Попытка убедить нас изменить свое мнение. 

Вы должны предполагать, что люди будут пытаться убедить 

вас изменить мнение, или подвергать сомнению ваше решение. 

Поэтому было бы неплохо подготовиться заранее.  

 Каждый раз, когда вы будете говорить «нет» вы можете 

испытывать некоторый дискомфорт за других людей, однако 

это лучше, чем ставить себя в дискомфортное положение, 

делая то, чего не хочется.  

Приготовьтесь к вопросам типа «А почему нет?». На 

самом деле это не вопросы, а утверждения, которые ставят под 

сомнение ваше право говорить «нет». И так как они не являются 

вопросами, то на самом деле не требуют ответа.  

Вы: «Нет, я не смогу помочь тебе с этим сегодня».  
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Інший: «Чому ні? Це займе тільки годину чи дві». 

Варто бути готовим до того, що, коли ви говорите «ні», 

інші люди будуть намагатись змінити вашу думку. Будьте 

готовим до запитань типу «Чому?», «А якщо в інший час?».  

Намагайтеся не виправдовуватися за свою відмову. Таким 

чином ви відкриєте можливість до суперечки або довгого 

обговорення.  

«Я не зможу зробити цього у п’ятницю, бо маю інші плани», 

«Добре, а як щодо суботи?». У разі необхідності ви можете 

запропонувати той варіант, який би вас влаштував. У разі, коли 

вас змушують, використовуйте техніку «зіпсованої плівки», 

повторюйте свою відповідь спокійно та впевнено до того моменту, 

коли співрозмовник зрозуміє та почує вас. Остаточна відповідь 

може бути такою: «Я сказав «ні» у найкращий спосіб. Я хочу 

попросити тебе поважати мою відповідь. Ти можеш це зробити?». 

 Розуміти свої потреби і встановити межі або вміти говорити 

«ні» іншим є найефективнішим способом відчути контроль 

над власним життям, спілкуючись з іншими.  

 

Розвиток і зміценення таких особистих якостей – таких, як 

реалістичне мислення, оптимізм і особисті цінності, дає змогу вам 

відчувати більше контролю над своїм життям. Пружність також 

підтримується розвитком надійних зв’язків з іншими через 

вдячність, пробачення та щедрість
9
. Щоденний розвиток цих 

якостей зменшує такі негативні емоції, як злість і образа, що самі 

по собі є внутрішніми стресорами. Дослідження показали, що 

такі особисті якості підсилюють функцію імунітету. 

Усе можливо 

Більшість людей погоджується з тим, що фактично можливо 

все. Можливо, ви можете отруїтись і захворіти  

 

 

 

 

                                                 
9 Детальніше про це у розділі: розвиток вміння пробачати 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Developi

ng_Forgiveness.pdf 
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Другой человек: «Почему нет? Это займет всего лишь пару 

часов». 

Стоит быть готовым к тому, что, когда вы говорите 

«нет», другие люди будут пытаться изменить ваше мнение. 

Будьте готовыми к вопросам типа «Почему?»,  «А если в другое 

время?». 

Старайтесь не оправдываться за свой отказ. Таким 

образом вы откроете дорогу к спору или долгому обсуждению.  

«Я не смогу сделать этого в пятницу, у меня другие планы», 

«Хорошо, а как насчет субботы?». В случае необходимости вы 

можете предложить тот вариант, который бы вас устроил. В 

случае, если вас заставляют, используйте технику 

«испорченной пленки», повторяйте свой ответ спокойно и 

уверенно до того момента, когда собеседник поймет и услышит 

вас. Окончательный ответ может быть таким: «Я сказал «нет» 

наилучшим образом. Я хочу попросить тебя уважать мой ответ. Ты 

можешь это сделать?». 

 Понимать свои потребности и устанавливать границы, или 

уметь говорить «нет» другим является самым эффективным 

способом почувствовать контроль над собственной жизнью, 

общаясь с другими.  

 

Развитие и укрепление таких личных качеств – таких, как 

реалистичное мышление, оптимизм и личные ценности, позволяет 

вам чувствовать большую степень контроля над своей жизнью. 

Упругость также поддерживается развитием надежных 

связей с другими людьми через благодарность, прощение и 

щедрость
10

. Ежедневное развитие этих качеств уменьшает такие 

негативные эмоции, как злость и обида, которые сами по себе 

являются внутренними стрессорами. Исследования показали, что 

такие личные качества усиливают функцию иммунитета. 

Все возможно 

Большинство людей согласно с тем, что фактически 

возможно все. Возможно, вы можете отравиться и заболеть в  

                                                 
10 Подробнее об этом в разделе: развитие умения прощать 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Developi

ng_Forgiveness.pdf 
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наступного разу через те, що ви були не уважні до якості їжі. 

Також можливо, що ви загинете, коли наступного разу сядете за 

руль. Незважаючи на це, люди продовжують їсти і водити машини. 

Як їм вдається це робити? Незважаючи на те, що погані речи 

можуть статися, базуючись на своєму досвіді, люди вирішили, 

що це не є дуже вірогідним для них.  

Більшість часу люди міркують реалістично. Вони 

розуміють, що можливо все. Виходячи з цього, потреба оцінювати, 

що можливо, при прийнятті рішень, є дуже малою. Реалістичне 

мислення є вагомою складовою пружності та дозволяє нам 

ігнорувати всі сценарії, що є можливими, і концентруватися на 

тому, що вірогідно може статися.  

Мова безсилля. 

Мова, яку ми використовуємо, є прямим відображенням 

того, як ми бачимо світ. Коли ми сприймаємо себе 

безпорадними, наче пішаки на шаховій дошці життя, наш вибір 

мови спілкування буде ілюструвати це наше відчуття. Ось деякі 

приклади того, як наша мова відображає наше відчуття 

безсилості, безпорадності та безнадії: 

 Все, що вона говорить, просто вбиває мене. 

 Мої сестри завжди виштовхують мене всередину. 

 Мій чоловік мною маніпулює, щоб заставити мене відчувати 

себе винною, коли ми говоримо про моє минуле. 

 Мені постійно доводиться бути з моєю мамою, і це мене 

пригнічує. 

 Мене не поважає моя країна. 

 Я вже втомився від того, що мене постійно зневажають. 

 Мене постійно втягують у ці суперечки. 

 Вона завжди заставляє мене робити те, що вона хоче. 

 Вони постійно мене втягують у свої дискусії. 

 Мій керівник використовує кожну можливість, щоб мною 

скористатися. 

 Вона ніколи не дає мені розважитися. 

 Я завжди потрапляю у її пастку. 
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следующий раз из-за того, что вы были невнимательны к качеству 

пищи. Также возможно, что вы погибнете, когда в следующий раз 

сядете за руль. Несмотря на это, люди продолжают есть и водить 

машины. Как же им удается это делать? Несмотря на то, что 

плохие вещи могут произойти, основываясь на своем опыте, 

люди решили, что это не очень вероятно для них. 

Большинство времени люди рассуждают реалистично. 

Они понимают, что возможно все. Исходя из этого, потребность 

оценивать, что возможно, при принятии решений очень мала. 

Реалистичное мышление является важной со ставляющей 

упругости и позволяет нам игнорировать все сценарии, 

являющиеся возможными, и сконцентрироваться на том, что 

вероятно может произойти. 

Язык бессилия. 

Язык, который мы используем, является прямым 

отражением того, как мы видим мир. Когда мы воспринимаем 

себя беспомощными, как пешки на шахматной доске жизни, наш 

выбор языка общения будет иллюстрировать это наше ощущение. 

Вот некоторые примеры того, как наш язык отражает наше 

ощущение бессилия, беспомощности и безнадежности: 

 Все, что она говорит, просто убивает меня. 

 Мои сестры всегда выталкивают меня внутрь. 

 Мой муж мной манипулирует, чтобы заставить меня 

чувствовать себя виноватой, когда мы говорим о моем 

прошлом. 

 Мне постоянно приходится быть с моей мамой и это меня 

удручает. 

 Меня не уважает моя страна. 

 Я уже устал от того, что меня постоянно не уважают. 

 Меня постоянно втягивают в эти споры. 

 Она всегда заставляет меня делать то, что она хочет. 

 Они постоянно меня втягивают в свои дискуссии. 

 Мой руководитель использует каждую возможность, чтобы 

мной воспользоваться. 

 Она никогда не дает мне развлечься. 

 Я всегда попадаю в ее ловушку. 

 



155 

 

 Я думав, що я допомагав, але він просто зробив із мене 

дурня. 

 Коли ми говорили, він постійно мене принижував.  

 

Якщо ви подивитеся уважно, ви побачите, що кожний з 

цих висловів передбачає, що ви не маєте контролю над якоюсь 

зовнішньою силою. Це приклад того, як наше мислення притягує 

відчуття безсилля. Якщо ви дослідите ці вислови, ви побачите, що 

там немає такої сили, що заставляє вас робити те, чого ви не 

хочете. Зміна цієї системи переконань потребує зміни вашої мови, 

а, значить, і вашого мислення. Зміна нашої манери говорити також 

змінює нашу манеру думати. 

Мова запрошення. 

Багато з наших взаємодій є серією запрошень, що ми 

пропонуємо один одному. Кожне запрошення ми можемо 

прийняти чи відхилити. Якщо ви подивитесь на кожну фразу 

мови безсилля, то побачите, що зміна фразування може 

перетворити будь-яку ситуацію на запрошення. 

Коли ви це робите, ви відчуваєте, що ваше відчуття безсилля 

або відчуття себе жертвою починає змінюватися. Просто нагадуйте 

собі, що це просто запрошення зробити щось, чого ви не хочете, і 

відразу стає очевидним, що ви можете його відхилити. Це дає 

змогу вам обирати, що робити у кожній ситуації.  
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 Я думал, что я помогал, но он просто сделал из меня дурака. 

 Когда мы говорили, он постоянно меня унижал.  

 

Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что 

каждое из этих высказываний предполагает, что у вас нет 

контроля над какой-то внешней силой. Это пример того, как 

наше мышление притягивает чувство бессилия. Если вы 

исследуете эти высказывания, вы увидите, что там нет такой силы, 

заставляющей вас делать то, чего вы не хотите. Изменение этой 

системы убеждений требует изменения вашего языка, а, значит, и 

вашего мышления. Изменение нашей манеры говорить также 

меняет нашу манеру думать. 

Язык приглашения. 

Многие из наших взаимодействий являются серией 

приглашений, которые мы предлагаем друг другу. Каждое 

приглашение мы можем принять или отклонить. Если вы 

посмотрите на каждую фразу языка бессилия, то вы увидите, что 

изменение фразировки может превратить любую ситуацию в 

приглашение. 

Когда вы это делаете, вы чувствуете, что ваше чувство 

бессилия или ощущение себя жертвой начинает меняться. Просто 

напоминайте себе, что это всего лишь приглашение сделать что-то, 

чего вы не хотите, и сразу становится очевидным, что вы можете 

его отклонить. Это позволяет вам выбирать, что делать в каждой 

ситуации.  
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Ось як виглядає мова запрошення. 

 

Твердження 

безсилості 

Перероблене у запрошення  

Вона мене 

розлютила, коли 

сказала це 

Вона пропонувала мені розлютитись, 

коли вона сказала це 

Я насправді 

втомився від того, 

що мною постійно 

помикають  

Мені регулярно пропонують робити те, 

чого я не хочу. І я згоджуюсь 

Мене постійно 

втягують у ці 

суперечки  

Мене запрошують почати сперечатися з 

ними 

Мене пригноблює 

бути з цими двома 

Ці двоє мене запрошують почуватися 

пригніченим  

Вона завжди 

заставляє мене 

робити те, що вона 

хоче  

Вона завжди мені пропонує погодитися 

на її управління  

Мене не поважає моя 

країна 

Виникають такі ситуації у стосунках з 

іншими, коли у мене складається 

враження (коли я обираю відчувати), що 

мене не поважають  

Кожного разу, коли 

ми говоримо, він 

заставляє мене 

почуватися винним 

Кожного разу, коли ми говоримо, він 

запрошує мене почуватися винним щодо 

моїх рішень 

Вона ніколи не дає 

мені розважитися  

Вона завжди пропонує мені уникати 

речей, якими я насолоджуюся  

Здається, мною 

завжди користуються  

Здається, мене запрошують робити речі, 

які не відповідають моїм інтересам 

Я завжди потрапляю 

в її пастку  

Вона завжди запрошує мене робити те, 

що скоріше в її інтересах, ніж у моїх.  
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Вот как выглядит язык приглашения. 

 

Утверждение 

бессилия 

Переработанное в приглашение  

Она меня разозлила, 

когда сказала это 

Она предлагала мне вспылить, когда она 

сказала это 

Я на самом деле 

устал от того, что 

мною постоянно 

помыкают  

Мне регулярно предлагают делать то, 

чего я не хочу. И я соглашаюсь 

Меня постоянно 

втягивают в эти 

споры  

Меня приглашают начать спорить с ними 

Меня угнетает быть 

с этими двумя 

Эти двое меня приглашают чувствовать 

себя подавленным  

Она всегда 

заставляет меня 

делать то, что она 

хочет  

Она всегда мне предлагает согласиться на 

ее управление  

Меня не уважает моя 

страна 

Возникают такие ситуации в отношениях 

с другими, когда у меня складывается 

впечатление (когда я выбираю 

чувствовать), что меня не уважают  

Каждый раз, когда 

мы говорим, он 

заставляет меня 

чувствовать себя 

виноватым 

Каждый раз, когда мы говорим, он 

приглашает меня чувствовать себя 

виноватым по поводу моих решений 

Она никогда не дает 

мне развлечься  

Она всегда предлагает мне избегать 

вещей, которыми я наслаждаюсь  

Кажется, мной 

всегда пользуются  

Кажется, меня приглашают делать вещи, 

которые не соответствуют моим 

интересам 

Я всегда попадаю и 

ее ловушку  

Она всегда приглашает меня делать то, 

что скорее в ее интересах, чем в моих.  

 



159 

 

 

Оптимізм – це сукупність вірувань, які допомагають 

сфокусуватись на можливостях у житті. Оптимізм – це не 

рожеві окуляри, це чисті окуляри, які допомагають сприймати 

життя таким, як воно є. Оптимізм дає змогу побачити 

можливості, які з’являються через труднощі у житті. Там де, 

песиміст бачить труднощі, оптиміст бачить можливості. 

Як оптимізм, так і песимізм впливають на вашу 

пружність через вплив на ваше здоров’я, поведінку, відчуття 

щастя, успіху, мислення. Досліди показали, що оптимізм 

приводить до довготривалого здоров’я та більшої опірності 

хворобам.  

Вирішення конфліктів і ненасильницьке спілкування. 

У цьому розділі ви дізнаєтеся про те, які є кроки на шляху 

вирішення конфлікту. Цей процес включає в себе розпізнавання 

конфлікту, ваших думок та емоцій, а також наслідків конфлікту.   

Що таке вирішення конфлікту?  

Вирішення конфлікту – це низка кроків, направлених на 

розв’язання суперечок та непогоджень між людьми. Найголовніша 

мета – знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін 

конфлікту. У більшості конфліктів немає переможців і 

переможених. Виграти можуть і обидві особи або і програти 

обидві.  

Більшість конфліктів може бути вирішена з вигодою для 

всіх сторін.  

Навички ефективно вирішувати конфлікти збільшать шанс, 

що ви зможете справлятися з конфліктами дружньо, що допоможе 

знизити рівень загального стресу. Це покращує стосунки і сприяє 

тому, що в майбутньому люди більш охоче з вами 

співпрацюватимуть.  

Вирішуючи конфлікт, ви зосереджуєтеся на вирішенні 

труднощі, а не на самому конфлікті. Незважаючи на те, що це 

потребує зусиль і займає деякий час, у далекій перспективі це 

зекономить ваш час.   
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Оптимизм – это совокупность верований, которые 

помогают сфокусироваться на возможностях в жизни. 

Оптимизм – это не розовые очки, это чистые очки, которые 

помогают воспринимать жизнь такой, какая она есть. 

Оптимизм позволяет увидеть возможности, которые скрываются за 

трудностями в жизни. Там, где пессимист видит проблемы, 

оптимист видит возможности и вызовы. 

Как оптимизм, так и пессимизм влияют на вашу 

упругость из-за влияния на ваше здоровье, поведение, ощущение 

счастья, успеха, мышления. Опыты показали, что оптимизм 

приводит к долговременному здоровью и к большей 

сопротивляемости болезням.  

Разрешение конфликтов и ненасильственное общение. 

В этом разделе вы узнаете о том, какие есть шаги на пути решения 

конфликта. Этот процесс включает в себя распознавание 

конфликта, ваших мыслей и эмоций, а также последствий 

конфликта.   

Что такое разрешение конфликта?  

Решение конфликта – это ряд шагов, направленных на 

разрешение споров и несогласия между людьми. Самая главная 

цель – найти решение, которое будет приемлемым для всех 

сторон конфликта. В большинстве конфликтов нет 

победителей и побежденных. Выиграть могут и обе стороны, 

или же проиграть обе. 

Большинство конфликтов может быть решено с выгодой 

для всех сторон.  

Навыки эффективно разрешать конфликты увеличат шансы 

того, что вы сможете справляться с конфликтами дружески, что 

поможет снизить уровень общего стресса. Это улучшает 

отношения и способствует тому, что в будущем люди будут 

охотнее с вами сотрудничать.  

Решая конфликт, вы со средоточиваетесь на решении 

трудностей, а не на самом конфликте. Несмотря на то, что это 

требует усилий и занимает несколько минут, в далекой 

перспективе это сэкономит ваше время.   
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Ви не будете витрачати час на уникання певної людини, на 

намагання підірвати її діяльність чи на оговтання після 

аналогічних дій іншої людини.  

Невирішений конфлікт має тенденцію загострюватися, 

поки першопочаткова причина не буде затьмарена неприязню, 

що може вилитись у жорстоку конфронтацію.  

 

Кроки до вирішення конфлікту. 

Крок 1. Ідентифікувати трудність. 

Крок 2. Ідентифікувати свої потреби, думки та почуття. 

Крок 3. Ідентифікувати негативні наслідки конфлікту та позитивні 

наслідки його вирішення. 

Крок 4. Вирішити, чи ви будете шукати рішення. 

Крок 5. Встановити час для розмови. 

Крок 6. Представити вашу сторону конфлікту в впевнений 

спокійний спосіб та з повагою до опонента. 

Крок 7. Уважно та з повагою вислухати іншу сторону конфлікту. 

Крок 8. Обговорити рішення, що буде прийнятним для всіх сторін. 

Крок 9. Якщо ви не можете дійти згоди, домовитися обдумати 

трудність та зустрітися ще раз, попросити третю сторону вам 

допомогти. 

Крок 10. Підсумувати прогрес, якого ви змогли досягти, та 

подякувати іншій стороні за зустріч. 

 

Крок 1. Ідентифікувати трудність. 

По-перше, необхідно ідентифікувати, у чому саме конфлікт, 

як ви щодо цього почуваєтеся та хто впливає на ситуацію. 

Розуміння суті конфлікту та потреб, які не задовільняються, 

допоможе вам зрозуміти, чи ви хочете його вирішувати зараз і 

побачити його більш ясно.  

Ось деякі приклади різних типів конфлікту:  

Непорозуміння – те, що каже одна людина і чує інша, може 

бути двома різними речами. Якщо ви неправильно 
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Вы не будете тратить время на избежание определенного 

человека, на попытки подорвать его деятельность или на 

восстановление после аналогичных действий другого человека.  

Нерешенный конфликт имеет тенденцию обостряться, 

пока первоначальная причина не будет омрачена неприязнью, 

что может вылиться в жестокую конфронтацию.  

 

Шаги к разрешению конфликта. 

Шаг 1. Идентифицировать трудность, воспринимать ее/их как 

вызов. 

Шаг 2. Идентифицировать свои потребности, мысли и чувства. 

Шаг 3. Идентифицировать негативные последствия конфликта и 

положительные последствия его решения. 

Шаг 4. Решить, будете ли вы искать решение. 

Шаг 5. Установить время для разговора.  

Шаг6. Представить вашу сторону конфликта уверенным 

спокойным образом и с уважением к оппоненту. 

Шаг 7. Внимательно и с уважением выслушать другую сторону 

конфликта. 

Шаг 8. Обсудить решение, которое будет приемлемым для всех 

сторон. 

Шаг 9. Если вы не можете прийти к согласию, договориться 

обдумать трудность и встретиться еще раз, попросить третью 

сторону помочь вам. 

Шаг 10. Подытожить прогресс, которого вы смогли достичь и 

поблагодарить другую сторону за встречу. 

 

Шаг 1. Идентифицировать трудность. 

Во-первых, необходимо идентифицировать, в чем именно со 

стоит конфликт, как вы себя чувствуете по этому поводу, и кто 

влияет на ситуацию. Понимание сути конфликта и 

неудовлетворенных потребностей поможет вам понять, хотите ли 

вы решать его сейчас и увидеть его более ясно.  

Вот некоторые примеры различных типов конфликта:  

Недоразумение – то, что говорит один человек и слышит 

другой, может быть двумя разными вещами.Если вы неправильно  
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зрозуміли слова, дії або мотиви іншої людини, між вами може 

статися конфлікт непорозуміння.  

 Суперечка щодо очікуваних ролей – у цьому типі 

конфлікту одна людина відчуває, що інша не виконує своєї 

ролі або зобов’язань, не слідує їх домовленості.  

 Недостатня або неправильна інформація – люди не завжди 

відкривають всі факти, коли спілкуються. Викривлюють 

(перебільшують чи применшують), спрощують чи 

перекручують інформацію 

 Емоційні або фізичні потреби, що не були задоволені, – це 

може змусити людину відчувати, що ситуація є 

несправедливою щодо неї зі сторони людей, що, на її думку, 

повинні були задовольнити ці потреби. 

 Різні системи цінностей або інтерпретація подій – це 

можна побачити у відношеннях близьких людей, а також 

навіть країн, що нерідко призводить до війни. 

 Конкуренція за обмежений ресурс – їжа, гроші, нагороди 

також можуть бути причиною конфлікту.  

 

Крок 2. Ідентифікувати свої думки та почуття. 

Зверніть увагу на те, що ви думали та відчували під час та 

після конфлікту. Це буде додатковою мотивацією для вирішення 

конфлікту.  

Крок 3. Ідентифікувати негативні наслідки конфлікту та 

позитивні наслідки його вирішення.  

Також візьміть до уваги негативні наслідки для людей, що не 

були напряму задіяні у конфлікт. Наприклад, якщо це конфлікт між 

вами та вашім чоловіком/дружиною, подумайте, як це впливає на 

ваших дітей. Якщо це конфлікт на роботі, чи має він вплив на 

інших співробітників.  

Крок 4. Вирішити, чи ви будете шукати рішення. 

Вирішіть, чи ви будете щось робити для вирішення ситуації, 

чи просто залишите все, як є. 
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поняли слова, действия, или мотивы другого человека, между вами 

может произойти конфликт недоразумения.  

 Спор относительно ожидаемых ролей – в этом типе 

конфликта один человек чувствует, что другой не выполняет 

своей роли или обязательств, не следует общей 

договоренности.  

 Недостаточная или неверная информация – люди не 

всегда открывают все факты, когда общаются. Искажают 

(преувеличивают или преуменьшают), упрощают или 

перекручивают информацию 

 Неудовлетворенные эмоциональные и физические 

потребности – это может заставить человека чувствовать, 

что ситуация является несправедливой по отношению к нему 

со стороны людей, которые, по его мнению, должны были 

удовлетворить эти потребности. 

 Различные системы ценностей или интерпретация 

событий – это можно увидеть в отношениях близких людей 

и даже стран, что нередко приводит к войне. 

 Конкуренция за ограниченный ресурс – еда, деньги, 

награды также могут быть причиной конфликта.  

 

Шаг 2. Идентифицировать свои мысли и чувства. 

Обратите внимание на то, что вы думали и чувствовали вовремя и 

после конфликта. Это будет дополнительной мотивацией для 

разрешения конфликта.  

Шаг 3. Идентифицировать негативные последствия 

конфликта и положительные последствия его решения.  

Также примите во внимание негативные последствия для 

людей, напрямую задействованных в конфликте. Например, если 

это конфликт между вами и вашем мужем/женой, подумайте, как 

это влияет на ваших детей. Если это конфликт на работе, имеет ли 

он влияние на других сотрудников?  

Шаг 4. Решить, будете ли вы искать решение. 

Решите, будете ли вы что-либо делать для разрешения 

ситуации, или просто оставите все как есть. 
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Якщо ви відповіли «так» хоча б на одне питання, то краще 

спробувати вирішити трудність: 

 Чи є цей конфлікт все ще трудністю? 

 Чи буде ситуація погіршуватися, якщо я не вирішу її? 

 Чи буду я відчувати образу, якщо не намагатимуся вирішити 

цей конфлікт? 

 

Якщо ви не впевнені, знайдіть час і подивіться на цей 

конфлікт очами іншої людини. Це може змінити, або не змінити 

ваш погляд на подію, але у будь-якому разі допоможе поглянути на 

трудність з ширшої перспективи і більш ефективно комунікувати з 

іншою стороною.  

Крок 5. Встановити час для розмови. 

Не починайте розмову про серйозні речі зненацька, дайте 

собі та іншій людині час підготуватися. Якщо в іншої людини не 

буде часу підготуватися, то розмова може бути жорсткою (людина 

буде захищатись, коли вона не готова). Оберіть час, коли жоден з 

вас не буде втомленим, знервованим або зайнятим іншими 

справами. Оберіть нейтральне місце зустрічі. Краще підготувати 

декілька варіантів, щоб обрати той, що задовольнить вас обох. Не 

будьте агресивним щодо необхідності зустрічі, але намагайтеся 

поводитися з самоповагою. Якщо ви відреагували на щось занадто 

емоційно або неадекватно, будьте готові вибачитися (навіть якщо 

реакція іншої людини була такою самою). Здатність 

привласнювати свої помилки є ознакою пружності.  

Продумайте деякі кроки наперед: Що сказати, якщо людина 

буде відмовлятися зустрітися або захоче поговорити прямо зараз? 

Якщо так, то чи підходить для цього час і місце? Чи є людина у 

даний час достатньо спокійною для продуктивної розмови? 

Якщо людина говорить щось на зразок: «Мені немає чого 

тобі сказати», спробуйте наступне: 

 Переконайтеся, що якщо ви повинні були вибачитися, ви це 

зробили щиро. 
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Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то лучше 

попытаться решить трудность: 

 Является ли все еще этот конфликт трудностью? 

 Будет ли ситуация ухудшаться, если я не решу ее? 

 Буду ли я чувствовать обиду, если я не попытаюсь разрешить 

этот конфликт? 

 

Если вы не уверены, найдите время и посмотрите на этот 

конфликт глазами другого человека. Это может изменить или не 

изменить ваш взгляд на событие, но в любом случае поможет 

взглянуть на трудность с точки зрения более широкой перспективы 

и более эффективно коммуницировать со второй стороной.  

Шаг 5. Установить время для разговора. 

Не начинайте разговор о серьезных вещах неожиданно, дайте 

себе и другому человеку время подготовиться. Если у другого 

человека не будет времени подготовиться, то разговор может быть 

жестким (когда он не готов, человек будет защищаться). Выберите 

время, когда ни один из вас не будет усталым, раздраженным или 

занятым другими делами. Выберите нейтральное место встречи. 

Лучше подготовить несколько вариантов чтобы выбрать тот, 

который удовлетворит вас обоих. Не будьте агрессивным по 

поводу необходимости встречи, но старайтесь вести себя с 

самоуважением. Если вы отреагировали на что-то слишком 

эмоционально, или неадекватно, будьте готовы извиниться (даже 

если реакция другого человека была такой же). Способность 

присваивать свои ошибки является признаком упругости.  

Продумайте некоторые шаги наперед: Что сказать, если 

человек будет отказываться встретиться или захочет поговорить 

прямо сейчас? Если так, то подходит ли для этого время и место? 

Является ли человек в настоящее время достаточно спокойным для 

продуктивного разговора? 

Если человек говорит что-то вроде «Мне нечего тебе 

сказать», попробуйте следующее: 

 Убедитесь, что если вы должны были извиниться, вы это 

сделали искренне. 
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 Скажіть про негативні наслідки невирішення конфлікту і про 

позитивні наслідки його вирішення. 

 Нагадайте іншій людині, що вирішити цей конфлікт є 

важливим, бо ви обидва будете почуватися краще після 

цього. 

 Якщо людина все ж відмовляється, запропонуйте 

повернутися до цього питання за кілька днів. Не забудьте 

зробити це. 

 Іноді людина може відчувати, що має відмовити вам перший 

раз. Будьте наполегливим: перепитайте через деякий час та 

запропонуйте знов поговорити.  

 

Крок 6. Представити вашу сторону конфлікту в спосіб 

самоповаги та з повагою до опонента. 

Під час зустрічі розкажіть партнеру, у чому, на вашу думку, 

трудність та як ви почуваєтеся щодо цього.  

 Дайте іншій людині шанс відповісти. 

 Зберігайте контакт очей. 

 Попросіть пояснити, якщо ви щось не розумієте. 

 Поважайте думку іншого, навіть якщо не згодні з нею. 

 Звертайте увагу не те, що говорить інший. 

 Невербально показуйте, що ви уважно слухаєте (наприклад, 

кивками голови). 

 Знайдіть щось, у чому ви погоджуєтеся з іншим, навіть якщо 

це буде щось маленьке. 

 

Крок 7. Уважно та з повагою вислухати іншу сторону 

конфлікту. 

Коли ви висловилися, уважно послухайте іншу сторону. 

Не нервуйте, якщо інша людина висловлює свої скарги та 

вимоги. Активне слухання включає в себе контакт очей та 

знаки, що ви чуєте те, що вам кажуть. 

Ось декілька ознак того, що ви слухаєте: 

 Дайте іншій людині шанс відповісти. 

 Зберігайте контакт очей, але іноді людині важко дивитись в 

очі, поважайте це право. 

 



168 

 

 Сообщите про негативные последствия нерешенного 

конфликта и про положительные последствия его решения. 

 Напомните другому человеку, что решить этот конфликт 

важно, потому что вы оба будете чувствовать себя лучше 

после этого. 

 Если человек все же отказывается, предложите вернуться к 

этому вопросу через несколько дней. Не забудьте сделать это. 

 Иногда человек может чувствовать, что должен отказать вам 

в первый раз. Будьте настойчивыми: переспросите через 

некоторое время и предложите поговорить снова.  

 

Шаг 6. Представить вашу сторону конфликта с 

самоуважением и с уважением к оппоненту. 

Во время встречи расскажите оппоненту, в чем, по вашему 

мнению, трудность и как вы чувствуете себя по этому поводу.  

 Дайте другому человеку шанс ответить. 

 Сохраняйте зрительный контакт. 

 Попросите объяснить, если вы чего-то не понимаете. 

 Уважайте мнение другого, даже если не согласны с ним. 

 Обращайте внимание на то, что говорит другой. 

 Невербально показывайте, что вы внимательно слушаете 

(например, кивками головы). 

 Найдите что-то, в чем вы согласны с другим, даже если это 

будет что-то маленькое. 

 

Шаг 7. Внимательно и с уважением выслушать другую 

сторону конфликта. 

Когда вы выразили свою сторону конфликта, внимательно 

послушайте другую сторону. Не нервничайте, если другой 

человек выражает свои жалобы и требования. Активное 

слушание включает в себя контакт глаз и знаки, дающие 

понять, что вы слышите сказанное вам.  

Вот несколько признаков того, что вы слушаете: 

 Дайте другому человеку шанс ответить. 

 Храните контакт глаз, но иногда человеку трудно смотреть в 

глаза, уважайте это право. 
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 Попросіть пояснити, якщо ви щось не розумієте. 

 Поважайте думку іншого, навіть якщо не згодні з нею. 

 Звертайте увагу на те, що говорить інший. 

 Невербально показуйте, що ви уважно слухаєте (наприклад, 

кивками голови). 

 Знайдіть щось, у чому ви погоджуєтеся з іншим, навіть 

якщо це буде щось маленьке. 

 

Як справлятися, якщо людина розлючується, мовчить 

або плаче під час розмови: 

Злість. Неефективно відповідати злістю на злість. Замість 

цього намагайтесь діяти із самоповагою, покажіть свою повагу 

іншому та практикуйте активне слухання. Це дасть зрозуміти, що 

ви не втягуєтесь у суперечку. Запропонуйте коротку перерву, щоб 

заспокоїтися. Досліди показують, що 20 хвилин достатньо, аби 

людина трохи заспокоїлася. 

Мовчання.  Якщо хтось не відповідає вам після того, як ви 

домовилися зустрітися, важко втримати лють, але це варто того 

Важливо зберігати поважаючий тон. Нагадайте іншому про 

наслідки невирішення конфлікту. Можлива відповідь: «Я розумію, 

що ти не дуже хочеш про це говорити, але це має наслідки поза 

нашими емоціями (список наслідків). Мені справді важливо це 

вирішити і почути твою сторону». 

Плач. Деякі люди використовують плач, щоб маніпулювати 

іншою людиною, коли відчувають, що втратили контроль. Інші 

плачуть, бо вони насправді засмучені. Часто це важко розрізнити. 

Продовжуйте використовувати таки стиль розмови, який 

демонструє повагу. Запропонуйте іншій людині розуміння. 

Можливі варіанті відповіді: «Я бачу, що це засмучує тебе. Ми 

можемо декілька хвилин перепочити  і обговорити це пізніше? Це 

важливо, і я справді хочу почути твою думку».  

 

Крок 8. Обговорити рішення, що буде прийнятним для 

всіх сторін. 

Ділові переговори це зазвичай торг з обох боків. Спочатку 
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 Попросите объяснить, если вы чего-то не понимаете. 

 Уважайте мнение другого, даже если не согласны с ним. 

 Обращайте внимание на то, что говорит другой. 

 Невербально показывайте, что вы внимательно слушаете 

(например, кивками головы). 

 Найдите что-то, в чем вы согласны с другим, даже если 

это будет что-то маленькое. 

 

Как справляться, если человек злится, молчит или 

плачет во время разговора: 

Злость. Злостью на злость отвечать неэффективно. Вместо 

этого старайтесь действовать с самоуважением, покажите свое 

уважение другому и практикуйте активное слушание. Это даст 

понять, что вы не втягиваетесь в спор. Предложите короткий 

перерыв, чтобы успокоиться. Исследования показывают, что 20 

минут достаточно, чтобы человек немного успокоился. 

Молчание.  Если кто-то не отвечает вам после того, как вы 

договорились встретиться, трудно удержать ярость, но это стоит 

того. Важно сохранять уважительный тон. Напомните другому 

человеку о последствиях не решения конфликта. Возможный 

ответ: «Я понимаю, что ты не очень хочешь об этом говорить, но 

это имеет последствия за пределами наших эмоций (список 

последствий). Мне действительно важно это решить и услышать 

твою сторону». 

Плач. Некоторые люди используют плач, чтобы 

манипулировать другим человеком, когда чувствуют, что потеряли 

контроль. Другие плачут, потому что они на самом деле 

расстроены. Часто это трудно различить. Продолжайте 

использовать уважительный стиль разговора. Предложите другому 

человеку понимание. Возможны варианте ответа: «Я вижу, что это 

расстраивает тебя. Мы можем несколько минут отдохнуть и 

обсудить это позже? Это важно, и я действительно хочу услышать 

твое мнение».  

 

Шаг 8. Обсудить решение, которое будет приемлемым для 

всех сторон. 

Деловые переговоры – это обычно торг с обеих сторон.Сначала 
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прийнято просити більше, ніж насправді можливо отримати, і 

потім намагатися отримати стільки поступок з іншого боку, 

скільки можливо. Але коли мова йде про конфлікт між людьми, 

вашою метою не є отримати якомога більше від іншого. 

Насправді ваша мета – задовольнити потреби всіх сторін.  

 

Крок 9 і 10. Обговорення конфлікту включає в себе 

співпереживання, пошук компромісів або мозковий штурм і пошук 

нових рішень, що не були наявні раніше. Мета – знайти таке 

рішення, при якому ніхто не почуватиметься, наче він програв 

процес. Можливо, для цього знадобиться не одна розмова. 

Важливо за необхідності запропонувати ще розмову, або допомогу 

сторонньої особи. Також важливо підсумувати прогрес, якого ви 

досягли, навіть якщо ви не отримали все, що хотіли від цієї 

зустрічі. Це збільшить шанси ефективно спілкуватися в 

майбутньому. 

 

Запропонована вище модель вирішення конфліктів може 

під час кроків 1 та 2 містити техніку ненасильницького 

спілкування (ННС)
11

.   

Як це виглядає на практиці? 

Суть ННС полягає в тому, щоб бачити у конфлікті 

позитив, бути налаштованим на те, щоб чути свої потреби і 

почути потреби іншої людини. 

 

 

 

 

                                                 
11 Ненасильницьке спілкування (ННС, також спілкування співпереживання або 

спілкування співпраці) – це процес спілкування, розроблений американським 

психологом д-ром Маршалом Розенберґом на початку 1960-х років. Метод 

спрямований на три аспекти спілкування: емпатія до самого себе (глибоке і 

співчутливе усвідомлення власного досвіду), емпатія (сприйняття інших з 

глибоким розумінням / співпереживанням) та правдиве вираження самого себе 

(автентичне вираження, яке може надихнути інших і спонукати на розуміння і 

співпереживання). Джерело: https://www.cnvc.org Матеріал адаптовано і надано 

Українським центром ненасильницького спілкування і примирення "Простір 

Гідності" ©DignitySpace@gmail.com;     www.facebook.com/prostir.hidnosti)   
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принято просить больше, чем на самом деле можно получить, и 

потом пытаться получить столько уступок с другой стороны, 

сколько возможно. Но когда речь идет о конфликте между 

людьми, вашей целью не является получить как можно 

больше от другого человека. На самом деле ваша цель – 

удовлетворить потребности всех сторон.  

 

Шаги 9 и 10. Обсуждение конфликта включает в себя 

сопереживание, поиск компромиссов, или мозговой штурм и поиск 

новых решений, которые не обсуждались ранее. Цель – найти 

такое решение, при котором никто не будет чувствовать себя 

проигравшим. Возможно, для этого понадобится не один разговор. 

Важно при необходимости предложить поговорить еще, или 

помощь третьего лица. Также важно подытожить достигнутый 

прогресс, даже если вы не получили всего, чего хотели от этой 

встречи. Это увеличит ваши шансы на эффективное общение в 

будущем. 

 

Предложенная выше модель решения конфликтов может 

в случае шагов 1 и 2 содержать технику ненасильственного 

общения (ННО)
12

.   

Как это выглядит на практике? 

Суть ННО заключается в том, чтобы видеть в конфликте 

позитив, быть настроенным на то, чтобы слышать свои 

потребности и услышать потребности другого человека. 

 

 

                                                 
12 Ненасильственное общение (ННО, также общение сопереживания или 

общение сотрудничества) - это процесс общения, разработанный американским 

психологом доктором Маршалом Розенбергом в начале 1960-х годов. Метод 

направлен на три аспекта общения: эмпатия к самому себе (глубокое и 

сочувственное понимание собственного опыта), эмпатия (восприятие других с 

глубоким пониманием/сопереживанием) и искреннее выражение самого себя 

(аутентичное выражение, которое может вдохновить других и сподвигнуть к 

пониманию и сопереживанию). Источник: https://www.cnvc.org Материал 

адаптирован и предоставлен Украинским центром ненасильственного общения 

и примирения «Пространство Достоинства» (DignitySpace@gmail.com; 

www.facebook.com/prostir.hidnosti)   



173 

 

Обирати ненасилля це значить формувати добрі стосунки. І 

хоча більшість у нашому світі базується на мотиві: «А який мій 

зиск?», проте попри її корисливість, у цій фразі міститься суттєвий 

негатив: неврахування інтересів іншого, настанови жадібності, 

ненависті та прискіпливісті, підозрілісті перешкоджають пошуку 

порозуміння. М.Розенберг у своїй книзі «Мова життя» згадує про 

відому нам усім фразу: «Світ жорстокий, і щоб вижити, треба бути 

безжальним» і не погоджується з нею, говорить, що «світ такий, 

яким ми його робимо». Множучи ненависть, ми її й отримуємо, 

розповсюджуючи підтримку і позитивне ставлення – маємо назад 

те саме.    

Як на практиці буде виглядати спілкування, базоване на 

життєвідчужені (рос. жизнеотчуждении).  

Приклад.  

Тато: Катю, мені набридло говорити тобі одне й те саме 

щоразу. У тебе, мабуть, слуху немає. З того часу, як ми переїхали, 

таке враження, що ти мене не чуєш і робиш щоразу одне й те 

саме, ну, ніяк не прибираєш у своїй кімнаті. А ще без причини 

сперечаєшся. Якби ти любила нас з мамою, ти би прибирала у себе 

в кімнаті.  

«Чому це приклад життєвідчужуючого спілкування?» – 

скажете ви. – «Це звичайна фраза». Проте звинувачення, ярлики, 

критика, діагнози – це форми відчуження. Як себе почуває Катя? 

Вона починає захищатись, рятуючи свою самоповагу. Ми часто 

сортуємо людей та їх оцінюємо зі своєї точки зору, забуваючи, що 

такі оцінки поглиблюють насилля (яке може бути не лише фізичне, 

а й словесне, психологічне). Слова «ніколи, завжди, щоразу, без 

причини» це оцінка з перебільшенням. Оскільки  є потреба у нас 

спілкуватись так, щоб чути потреби один одного і замість оцінки 

використовувати спостереження.  

Тато: Катю, коли я бачу розкидані ролики у твоїй кімнаті 

мене охоплює роздратування і навіть іноді лють. Це відбувається 

тому,  що у мене є потреба дбати про власні ресурси (потреби 

порядку і що мене 
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Выбирать ненасилие – это значит формировать хорошие 

отношения. И хотя большинство в нашем мире базируется на 

мотиве: «А какова моя выгода?», однако несмотря на ее 

корыстность, в этой фразе содержится существенный негатив: 

неучтение интересов другого, установки жадности, ненависти и 

придирчивости, подозрительность препятствуют поиску согласия. 

М.Розенберг в своей книге «Язык жизни» упоминает известную 

нам всем фразу: «Мир жесток, и чтобы важить, надо быть 

безжалостным» и не соглашается с ней, говоря, что «мир таков, 

каким мы его делаем». Приумножая ненависть, мы ее и получаем, 

распространяя поддержку и положительное отношение, – имеем в 

ответ то же.   

Как на практике будет выглядеть общение, основанное на 

жизнеотчуждении.  

Пример.  

Папа: Катя, мне надоело говорить  тебе одно и тоже 

каждый раз. У тебя, видимо, слуха нет. С тех пор, как мы 

переехали, такое впечатление, что ты меня не слышишь и 

делаешь каждый раз одно и тоже, ну, никак не убираешь в своей 

комнате. А еще споришь без причины. Если бы ты любила нас с 

мамой, ты бы убирала у себя в комнате.  

Почему это – пример жизнеотчуждающего общения? скажете 

вы... Обычная, казалось бы, фраза. Однако, обвинения, ярлыки, 

критика, диагнозы – это формы отчуждения. Как себя 

чувствует Катя? Она начинает защищаться, спасая свою 

самоуважение. Мы часто сортируем людей и их оцениваем со 

своей точки зрения, забывая, что такие оценки углубляют насилие 

(которое может быть не только физическое, но и словесное, 

психологическое). Слова «никогда, всегда, каждый раз, без 

причины» – это оценка с преувеличением. Поскольку в нас 

существует потребность общаться так, чтобы слышать 

потребности друг друга и вместо оценки использовать 

наблюдения.  

Папа: Катя, когда я вижу разбросанные ролики в твоей 

комнате, меня охватывает раздражение и даже иногда ярость. Это 

происходит потому, что у меня есть потребность заботиться о 

собственных ресурсах (стремление к порядку и желание быть 
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побачено і почуто). Я знаю, що ти цінуєш свою автономність і 

повагу. Чи могла би ти знімати ролики у коридорі та ставити їх у 

відведене на то місце? (прохання). Що я можу зробити, щоб це 

відбулось?  

Катя: Тату, мені не зручно мити ролики у відрі для миття 

підлоги, а потім довго його відмивати. Чи міг би ти придбати 

спеціальне відро для миття взуття? 

 

4 КРОКИ ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО 

СПІЛКУВАННЯ (ННС)* 

 

КРОК

И 

Чітко висловлюю / 

виражаю, все, що 

стосується МЕНЕ. Без 

критики, засудження чи 

звинувачення  

З емпатією приймаю все, 

що стосується ТЕБЕ, не 

налаштовуючись почути 

критику, засудження, 

звинувачення 

1. 

СПОСТ

ЕРЕЖЕ

ННЯ 

Те, що Я спостерігаю 

(бачу, чую) у ситуації, яка 

не покращує моє життя 

Те, що ТИ спостерігаєш 

(бачиш, чуєш) у ситуації, 

яка не покращує твоє 

життя 

Приклад формулювання спостереження: 

«Коли я (бачу, чую), що…» «Коли ти (бачиш, чуєш), 

що…» 
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увиденным и услышанным). Я знаю, что ты ценишь свою 

автономность и уважение. Могла бы ты снимать ролики в коридоре 

и ставить их в отведенное для того место? (Просьба). Что я могу 

сделать, чтобы это произошло?  

Катя: Папа, мне не удобно мыть ролики в ведре для мытья 

пола, а потом долго его отмывать. Мог бы ты приобрести 

специальное ведро для мытья обуви? 

 

4 ШАГА ПРОЦЕССА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

(ННО)* 

 

ШАГИ Четко говорю/выражаю, 

все, что касается МЕНЯ. 

Без критики, осуждения 

или обвинения  

С эмпатией принимаю 

все, что касается ТЕБЯ, 

не настраиваясь 

услышать критику, 

осуждение, обвинение 

1. 

НАБЛ

ЮДЕН

ИЕ 

То, что Я наблюдаю (вижу, 

слышу) в ситуации, 

которая не улучшает мою 

жизнь 

То, что ТЫ наблюдаешь 

(видишь, слышишь) в 

ситуации, которая не 

улучшает твою жизнь 

Пример формулировки наблюдения: 

«Когда я (вижу, слышу), 

что ...» 

«Когда ты (видишь, 

слышишь), что ...» 
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2. 

ПОЧУ

ТТЯ 

Як Я почуваюся, 

спостерігаючи цю 

ситуацію? (мої емоції, 

почуття і відчуття, а не 

думки) 

Як ТИ почуваєшся, 

спостерігаючи цю 

ситуацію? (твої емоції, 

почуття і відчуття, а не 

думки) 

Приклад формулювання почуття: 

«Я почуваю себе…» «Ти почуваєш себе…» 

3. 

ПОТР

ЕБИ 

Чого Я потребую чи що 

ціную, причина моїх 

почуттів? (не те, чому 

надаю перевагу чи роблю) 

Чого ТИ потребуєш чи що 

цінуєш, причина твоїх 

почуттів? (не те, чому 

надаєш перевагу чи 

робиш) 

Приклад формулювання потреб: 

«…тому що я потребую / 

ціную…» 

«…тому що ти  

потребуєш / цінуєш…» 

4. 

ПРОХ

АННЯ  

Запит конкретних дій, які 

Я  хотів би бачити у цій 

ситуації 

Конкретні дії, які ТИ 

хотів би бачити у цій 

ситуації 

Приклад формулювання прохання: 

«Чи не хотів / міг би ти …?»  

(іноді можна виразити без слів, а через емпатію) 

 

Для тренування цих навичок іноді корисно навіть 

роздрукувати табличку і покласти до кишені, щоб у ситуації 

конфліктного реагування пригадати про неї. І скористатись. У цій 

формі є важливим увага до своїх потреб. 

Проте для того щоб знайти сили у себе вирішувати 

конфлікти  у такий спосіб, варто мати «спокійне серце». Ви ж самі 

знаєте, що в емоціях, можна наговорити дурниць, про які потім 

будете шкодувати.  

Заспокоїтись і бути готовим до обговорення можуть 

допомогти прості техніки саморегуляції, про які ми вже говорили 

на с. 35, 37, 115, зі с. 183 по 195. У нагоді вам стануть також й інші, 

а саме «заземлення» та «уважна усвідомленість». 
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2. 

ЧУВС

ТВА 

Как Я чувствую себя, 

наблюдая за этой 

ситуацией? (мои эмоции, 

чувства и ощущения, а не 

мысли) 

Как ТЫ чувствуешь себя, 

наблюдая за этой 

ситуацией? (твои эмоции, 

чувства и ощущения, а не 

мысли) 

Пример формулировки наблюдения: 

«Я чувствую себя ...» «Ты чувствуешь себя ...» 

3. 

ПОТР

ЕБНО

СТИ 

В чем Я нуждаюсь или что 

ценю, причина моих 

чувств? (не то, что 

предпочитаю или делаю) 

В чем ТЫ нуждаешься 

или что ценишь, причина 

твоих чувств? (не то, что 

предпочитаешь или 

делаешь) 

Пример формулировки потребностей: 

«... потому что я 

нуждаюсь/ценю...» 

«... потому что ты 

нуждаешься/ценишь...» 

4. 

ПРОС

ЬБА  

Запрос конкретных 

действий, которые Я хотел 

бы видеть в этой ситуации 

Конкретные действия, 

которые ТЫ хотел бы 

видеть в этой ситуации 

Пример формулировки просьбы: 

«Не хотел/Не мог бы ты...?»  

(иногда можно выразить без слов, а через эмпатию) 

 

Для тренировки этих навыков иногда полезно даже 

распечатать табличку и положить в карман, чтобы в ситуации 

конфликтного реагирования вспомнить о ней. И воспользоваться 

ею. В этой форме важно внимание к своим потребностям. 

Однако, для того, чтобы найти силы в себе решать 

конфликты таким образом, следует иметь «спокойное сердце». Вы 

же знаете, что в эмоциях можно наговорить глупостей, о которых 

потом будете сожалеть.  

Простые техники саморегуляции, о которых мы уже 

говорили на с. 36, 38, 116, со с. 184 по 196, могут помочь 

успокоиться и быть готовым к обсуждению. Полезными вам 

станут также и другие техники, а именно «заземление» и 

«внимательная осознанность». 
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Література 

Пружність. Асертивна поведінка. [Електронне джерело]. – Режим 

доступу: 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resili

ence_Intoduction.pdf 

 

Заземлення: відчуття себе «тут і тепер» (к.психол., 

психолог-арт-терапевт Олена Вознесенська). 

Заземлення – термін, що використовується для 

саморегуляції при стресі, у перекладі на звичайну мову означає 

«відчути зв’язок із землею». На відновлення цього зв’язку 

корисною може стати й техніка «уважна усвідомленість» 

(майнфулнес, mindfulness про яку буде йде мова на с.183). Коли 

людина втрачає відчуття землі, вона нібито «випадає» з 

реальності, занурюєтеся у світ фантазій і повітряних замків. 

Іноді ми тікаємо від реальності, коли вона складна, або нам болить 

від неї, або складається не так, як хотілось, або коли людина 

постраждала від травматичних подій, втратила домівку, не може 

знайти своє місце в світі. І тоді втрата зв’язку з землею – це нібито 

втеча в іншу реальність, більш приємну і яскраву. У військових на 

службі, або в демобілізованих, які сумують за службою або тих, 

хто вимушений був переселитись, у прямому сенсі був втрачений 

зв’язок із землею, зі своєю рідною землею, тому робота з 

заземленням є вкрай важливою. 

Отже, заземлення – це встановлення контакту з 

реальністю, якою би вона не була. Навіть у найскладнішій 

ситуації можна знайти позитив, принаймні, хоч якось підтримати 

себе – наприклад, контакт з відчуттями тіла і почуттями, контакт з 

тим, що відбувається тут і зараз, протилежно відірваності від 

дійсності, втраті фізичних відчуттів. Коли ми спрямовуємо увагу 

на відчуття м’язів, це покращує зв’язок центральної нервової 

системи з м’язами, розподіляє електро-хімічний сигнал, що йде по 

нервових шляхах від центральної нервової системи до частин тіла, 

зменшуючи рівень енергії, що впливає на центральну нервову 

систему, захищаючи мозок від «перегорання» і зменшує  емоційне 

збудження. 

 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Intoduction.pdf
http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Intoduction.pdf
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Литература 

Упругость. Ассертивное поведение. [Электронный источник]. – 

Режим доступа: 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resili

ence_Intoduction.pdf 

 

Заземление: ощущение себя «здесь и сейчас» (к.психол., 

психолог-арт-терапевт Елена Вознесенская). 

Заземление – термин, используемый для саморегуляции при 

стрессе, в переводе на обычный язык означает «почувствовать 

связь с землей». Для восстановления этой связи полезной может 

стать и техника «внимательная осознанность» (майндфулнес, 

mindfulness о которой будет идти речь на с.184). Когда человек 

теряет чувство земли, он как бы «выпадает» из реальности, 

погружаясь в мир фантазий и воздушных замков. Иногда мы 

уходим от реальности, когда она сложная, или когда она приносит 

нам боль, или все складывается не так, как хотелось, или, когда 

человек пострадал от травматических событий, потерял дом, не 

может найти свое место в мире. И тогда потеря связи с землей – 

это как бы бегство в другую реальность, более приятную и яркую. 

У военных на службе или у демобилизованных, тоскующих по 

службе, или тех, кто вынужден был переселиться, в прямом 

смысле была потеряна связь с землей, со своей родной землей, 

поэтому работа с заземлением является крайне важной. 

Итак, заземление – это установление контакта с 

реальностью, какой бы она ни была. Даже в самой сложной 

ситуации можно найти позитив, по крайней мере, хоть как-то 

поддержать себя – например, это осуществляется через контакт с 

ощущениями тела и чувствами, контакт с тем, что происходит 

здесь и сейчас, что противоположно оторванности от 

действительности, потере физических ощущений. Когда мы 

направляем внимание на ощущение мышц, это улучшает связь 

центральной нервной системы с мышцами, распределяет электро-

химический сигнал, идущий по нервным путям от центральной 

нервной системы к частям тела, уменьшая уровень энергии, 

влияющей на центральную нервную систему, защищая мозг от 

«перегорания» и уменьшает эмоциональное возбуждение. 

http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Intoduction.pdf
http://mobiledatacloud.com/distributesoftware/osiclinics/docs/uk/Resilience_Intoduction.pdf
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Особливо важливо відчувати заземлення, коли починаєш 

важливу справу. Тому наведемо кілька вправ, що можуть 

допомогти відчути зв’язок із землею, знов набути опору, твердо 

стояти на своїх ногах.  

Дуже прості вправи, будь-які фізичні, включаючи побутові 

дії, типу прибирання будинку, задіють тіло, що важливо для 

досягнення стану заземлення. Зробити собі масаж складно (але 

якщо є така можливість – треба нею скористатися), але можна 

«проплескати» долонями кожну частину тіла, і таким чином 

«включити» тіло, розігнати заблоковану енергію. 

Все, що росте в землі, має стійкий природний зв’язок із 

землею, а, значить, допомагає заземлитися, наприклад, будь-які 

коренеплоди (картопля, морква, буряк, ріпа тощо), які треба їсти 

як у свіжому вигляді, так і в приготованому. Таким самим чином 

будуть впливати на тіло й фрукти та овочі червоного та 

помаранчевого кольорів. Будь-який «дотик» до природи – 

прогулянка в парку, лісі чи на березі річки, моря заспокоює, 

уповільнює і заряджає енергією. У літній період добре впливає 

ходіння по землі / піску / воді босоніж. Восени шурхотіння листям, 

пересаджування квітів в домашніх умовах, робота на землі, 

користування виробами з глини миттєво дає змогу заземлитися. 

Існує безліч технік візуалізації, спрямованих на заземлення. 

Стоячи, відчуваючи ступнями поверхню під ногами, треба уявити, 

що зі ступнів вниз в землю ростуть потужні коріння, проникаючи 

все глибше і глибше… відчути себе деревом з гілками, що 

тягнуться в небеса, і з товстими коренями, що йдуть в землю. 

Деревом, якому не страшні урагани і бурі, бо коріння проникають 

глибоко в землю. Можна також уявити, що до стоп прикріплені 

липучки, і з кожним кроком ніби «прилипаєш» до поверхні, по якій 

пересуваєшся, а уявивши це, ходити так, ніби «мусиш» докладати 

зусилля, щоб «відлипати». Після можна уявити, що з кожним 

кроком в тілі додається легкості, і можна майже злетіти, та 

походити так, ніби з кожним кроком відштовхуєшся для злету.  
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Особенно важно чувствовать заземление, начиная важное 

дело. Поэтому приведем несколько упражнений, которые могут 

помочь ощутить связь с землей, снова приобрести опору, твердо 

стоять на своих ногах. 

Очень простые упражнения, любые физические, включая бытовые 

действия, типа уборки дома, задействуют тело, что важно для 

достижения со стояния заземления. Сделать себе массажсложно 

(но, если есть такая возможность – надо ею воспользоваться), но 

можно «прохлопать» ладонями каждую часть тела, и таким 

образом «включить» тело, разогнать заблокированную энергию. 

Все, что растет в земле,имеет устойчивую природную связь 

с землей, а, значит, помогает заземлиться, например, любые 

корнеплоды (картофель, морковь, свекла, репа и т.д.), которые 

нужно есть как в свежем виде, так и в приготовленном. Таким же 

образом будут влиять на тело и фрукты и овощи красного и 

оранжевого цветов. Любое «прикосновение» к природе – прогулка 

в парке, лесу или на берегу реки, моря успокаивает, замедляет и 

заряжает энергией. В летний период хорошо влияет хождение по 

земле/песку/воде босиком. Осенью шуршание листьями, 

пересадки цветов в домашних условиях, работа на земле, 

пользование изделиями из глины мгновенно позволяет 

заземлиться. 

Существует множество техник визуализации, направленных 

на заземление. Стоя, чувствуя ступнями поверхность под ногами, 

надо представить, что со ступней вниз в землю растут мощные 

корни, проникая все глубже и глубже... почувствовать себя 

деревом с ветвями, которые тянутся в небо и с толстыми корнями, 

уходящими в землю. Деревом, которому не страшны ураганы и 

бури, потому что его корни проникают глубоко в землю. Также 

можно представить себе, что к стопам прикреплены липучки, и с 

каждым шагом вы как бы «прилипаете» к поверхности, по которой 

передвигаетесь, а представив это, ходить так, будто «должны» 

прилагать усилия, чтобы «отлипать». После можно представить, 

что с каждым шагом в теле добавляется легкость, и можно почти 

взлететь, и походить так, будто с каждым шагом отталкиваетесь 

для взлета. 
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Ще одна вправа – стоячи на підлозі, робити такі рухи 

пальцями ніг, ніби загрібаєш ними землю. Це можна робити в 

будь-якій ситуації, непомітно для оточуючих. Виконання цієї 

вправи сприяє «поверненню у тіло» та може допомогти 

заспокоїтися у момент напливу занадто інтенсивних емоцій у тих 

ситуаціях, коли немає можливості їх адекватним чином 

відреагувати. 

Також можна походити щільно притискаючи стопи до 

підлоги/землі чи походити на п’ятках, носочках, бокових 

поверхнях стоп. 

Найбільш вдала поза для досягнення стану «заземлення» – 

це «зірочка», лежачи на горизонтальній поверхні на спині, 

розкинувши руки та ноги під кутом 45 градусів. Таку позу корисно 

використовувати перед відходом до сну задля більшого 

розслаблення.  

Отже, починаючи щось робити, готуючись до якоїсь справи, 

треба згадати, що ми живемо на землі, маємо тіло з його 

потребами, і Земля нас завжди підтримує, завжди дає опору! 

Література 

Лоуэн А. Предательство тела : пер. с англ. – Екатеринбург: Деловая 

книга, 1999. – 328 с. 
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Ротенберг А. Контейнирование и осознавание / А. Ротенберг ; 

[Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.yoga-

profess.ru/article/586/ 

 

 Уважна усвідомленість (психолог Олена Масик). 

 

Про техніку уважна усвідомленість (рос. осознаность, 

майнфулнесс, eng. mindfulness) ми вже згадували на с. 179. Це ще 

одна техніка на сьогоднішній день форма профілактики й 

подолання стресу і його наслідків. В основі mindfulness – розвиток 

усвідомленості «жити тут і тепер» як однієї із ключових 

компетенцій щасливої людини. 

 

http://www.yoga-profess.ru/article/586/
http://www.yoga-profess.ru/article/586/


184 

 

Еще одно упражнение – стоя на полу, делать такие движения 

пальцами ног, будто загребаете ними землю. Это можно делать в 

любой ситуации, незаметно для окружающих. Выполнение этого 

упражнения способствует «возвращению в тело» и может помочь 

успокоиться в момент наплыва слишком интенсивных эмоций в 

тех ситуациях, когда нет возможности адекватным образом на них 

отреагировать.  

Также можно походить, плотно прижимая стопы к полу/земле 

или походить на пятках, носочках, боковых поверхностях стоп. 

Наиболее удачная поза для достижения со стояния 

«заземление» – это «звездочка» – лежать на горизонтальной 

поверхности на спине, раскинув руки и ноги под углом 45 

градусов. Такую позу полезно использовать перед отходом ко сну 

для большего расслабления.  

Таким образом, начиная что-то делать, готовясь к какому-то делу, 

надо вспомнить, что мы живем на земле, у нас есть тело с его 

потребностями, и Земля нас всегда поддерживает, всегда дает 

опору! 

 Литература 

Лоуэн А. Предательство тела: пер. с англ. – Екатеринбург: Деловая 

книга, 1999.. – 328 с. 

Телесная психотерапия. Бодинамика: [пер. с англ.] / Ред.-со ст. 

В.Б. Березкина-Орлова. – М.: Act: Act Москва, 2010. – 409 с. 

Ротенберг А. Контейнирование и осознавание / А. Ротенберг; 

[Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.yoga-

profess.ru/article/586/ 

 

Внимательная осознанность (психолог Елена Масик). 

 

О технике внимательная осознанность (майндфулнесс, eng. 

mindfulness) мы уже упоминали на с.180. Это – еще одна техника, 

на сегодняшний день форма профилактики и преодоления стресса 

и его последствий. В основе mindfulness – развитие осознанности 

для того, чтобы «жить здесь и сейчас» как одной из ключевых 

компетенций счастливого человека. 

 

http://www.yoga-profess.ru/article/586/
http://www.yoga-profess.ru/article/586/
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Регулярна практика майндфулнес дає змогу:  

 знаходити самозаспокоєння і накопичувати сили, знаходити 

позитив навіть у найбільш складних ситуаціях; 

 знижувати рівень стресу; 

 попереджувати, а то і зменшити кількість конфліктних 

реагувань у кризовій ситуації; 

 підвищувати ясність мислення; 

 розвивати творчий потенціал; 

 підвищувати працездатність; 

 знаходити гнучкі стратегії адаптації до стресів. 

 

Особливість техніки уважна усвідомленість – комбінація 

практик саморегуляції з досягненнями сучасної науки. Завдяки 

такому унікальному симбіозу використання традицій разом з 

когнітивно-поведінковим підходом психотерапії забезпечує 

можливість знаходження внутрішньої гармонії.  

Деякі факти про уважну усвідомленість:  

Дослідження (Jha, A.P., and Stanley, E.A., 2010), що 

проводилися з військовими, які пройшли курс навчання 

«усвідомленості», продемонстрували збільшення обсягу 

оперативної пам’яті в умовах стресу. Це захищає військового від 

відволікаючих факторів і емоційних реакцій, забезпечує швидке й 

зважене прийняття рішень і вироблення планів дій в 

екстремальних ситуаціях. Огляд 11 публікацій з результатами 

нейробіологічних і клінічних моментів техніки «уважна 

усвідомленість» (Chiesa, A., and Serretti, A., 2010) дійшов 

висновку, що навчання усвідомленості веде до значного зниження 

рівня стресу у дітей та дорослих, зменшує ризик розвитку депресії, 

тривоги й застрягання на неприємних думках, підвищує 

адекватність сприйняття й дає можливість побудувати  більш 

гнучкі стратегії адаптації до стресів.  

Уважна усвідомленість – концентрація уваги особливим 

чином: цілеспрямовано і в той же час безоціночно. «Уважна 

усвідомленість» не суперечить 
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Регулярная практика майндфулнес позволяет:  

 находить самоуспокоение и накапливать силы, находить 

позитив даже в самых сложных ситуациях; 

 снижать уровень стресса; 

 предупреждать, а то и уменьшить количество конфликтного 

реагирования в кризисной ситуации; 

 повышать ясность мышления; 

 развивать творческий потенциал; 

 повышать работоспособность 

 находить гибкие стратегии адаптации к стрессам. 

 

Особенность техники внимательнаяосознанность – 

комбинация практик саморегуляции с достижениями современной 

науки. Благодаря такому уникальному симбиозу использование 

традиций вместе с когнитивно-поведенческим подходом 

психотерапии обеспечивает возможность нахождения внутренней 

гармонии.  

Некоторые факты о   внимательной осознанности:  

Исследования (Jha, A.P., and Stanley, E.A., 2010), 

проводившиеся с военными, прошедшими курс обучения 

«осознанности», продемонстрировали увеличение объема 

оперативной памяти в условиях стресса. Это защищает военного 

от отвлекающих факторов и эмоциональных реакций, 

обеспечивает быстрое и взвешенное принятие решений и 

выработку планов действия в экстремальных ситуациях. Обзор 11 

публикаций по результатам нейробиологических и клинических 

аспектов техники «внимательная осознанность» (Chiesa, A., and 

Serretti, A., 2010) пришел к выводу, что обучение осознанности 

ведет к значительному снижению уровня стресса у детей и 

взрослых, снижает риск развития депрессии, тревоги и 

застревания на неприятных мыслях, повышает адекватность 

восприятия и дает возможность построить более гибкие стратегии 

адаптации к стрессам.  

Внимательная осознанность – концентрация внимания 

особым образом: целенаправленным и в то же 

времябезоценочным. «Внимательная осознанность» не 

противоречит 
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переконанням або традиціям, релігійним, культурним або 

науковим. Це просто практичний спосіб зауважувати, звернути 

увагу на думки, фізичні відчуття, образи, звуки, відчуття – усе, 

на що ми часто не звертаємо свою увагу. Фактичні навички 

можуть бути дуже простими, але оскільки  вони відрізняються від 

звичайної поведінки нашого розуму (мислення), то для 

формування  цих навичок може знадобитися якийсь час. 

Ви можете піти в сад і озирнутися навколо, подумати, «що 

вже настав час підстригти траву, і що город виглядає дуже 

неохайно» і не почати засуджувати себе – а зацікавлено 

подивитись на живу природу, яка іноді досконала у своїй 

недосконалості з точки зору нашого культурного бачення. Як 

відреагує дитина?  У подібній ситуації вона помітить зовсім інше: 

«Який мураха!». «Уважна усвідомленість» – це може бути просто 

здатністю зауважувати те, що ми звичайно не зауважуємо, тому що 

наші голови занадто зайняті майбутнім або минулим – ми думаємо 

про те, що повинні зробити, або обмірковуємо те, що ми вже 

зробили; можливістю мати справжнє життя «тут і зараз». 

Досить часто в  нашому звичайному житті ми живемо в 

режимі «автопілоту» – за турботами про дітей чи на роботі, 

коли, наприклад, замикаємо двері, а потім всю дорогу на 

роботу згадуємо – чи справді замкнули двері, чи вимкнули 

праску?  Ось це замикання дверей чи вимкнення праски і було 

здійснене в такому автоматичному режимі, коли ви не 

замислюєтеся над тим, що робите.  

Усвідомлення під час роботи, яку ви не любите. 

Наприклад, коли ви миєте посуд, як правило, ви думаєте про 

те, що повинні зробити або що зробили раніше, хвилюєтеся про 

майбутні події або шкодуєте про минуле. Але ж таке просте, 

рутинне заняття, як миття посуду може перетворитися на вправу 

―уважна усвідомленість‖. Ви можете зауважувати температуру 

води, відчувати її на своїй шкірі, відчувати текстуру бульбашки  на 

шкірі та чути, як постійно м’яко лопаються бульбашки. Звуки 

води, коли ви 
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убеждениям или традициям, религиозным, культурным или 

научным. Это – просто практичный способ замечать, обратить 

внимание на мысли, физические ощущения, образы, звуки, 

ощущения – все то, на что мы часто не обращаем своего 

внимания. Фактические навыки могут быть очень простыми, но, 

поскольку они отличаются от обычного поведения нашего ума 

(мышления), то для формирования этих навыков может 

потребоваться некоторое время. 

Вы можете пойти в сад и, оглянувшись вокруг, подумать, 

«что уже пора подстричь траву, и, что город выглядит очень 

неопрятно» и не начать осуждать себя – а заинтересованно 

посмотреть на живую природу, которая иногда совершенна в своем 

несовершенстве с точки зрения нашего культурного видения. Как 

отреагирует ребенок?  Ребенок в подобной ситуации заметит 

совсем другое: «Какой муравей!». «Внимательная осознанность» 

может быть просто способностью замечать то, чего мы обычно не 

замечаем, потому что наши головы слишком заняты будущим или 

прошлым – мы думаем о том, что должны сделать, или 

обдумываем то, что мы уже сделали; возможностью иметь 

настоящую жизнь «здесь и сейчас». 

Достаточно часто в нашей обычной жизни мы живем в 

режиме «автопилота» – за заботами о детях, или на работе, 

когда, например, закрываем дверь, а потом всю дорогу на 

работу вспоминаем – действительно заперли дверь, 

выключили ли утюг?  Вот это запирание дверей или 

отключение утюга и было осуществлено в таком 

автоматическом режиме, когда вы не задумываетесь над тем, 

что делаете.  

Осознание при работе, которую вы не любите. 

Например, когда вы моете посуду, как правило, вы думаете о 

том, что должны сделать или что сделали ранее, волнуетесь о 

предстоящих событиях или жалеете о прошлом. Но такое простое, 

рутинное занятие, как мытье посуды может превратиться в 

упражнение на «внимательную осознанность». Вы можете 

обратить внимание на температуру воды, чувствовать ее на своей 

коже, чувствовать текстуру пузырьков на коже, и слышать, как 

постоянно мягко лопаются пузыри. Звуки воды, когда вы 
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занурюєте або дістаєте з води посуд. Гладкість тарілок, текстура 

губки. Просто зауважуйте те, на що ви звичайно не звертаєте 

увагу. 

Усвідомлене дихання. 

Першопочаткова увага в техніці «уважна усвідомленість» 

приділяється диханню. Проте, основним завданням є спокійне, без 

оцінок, усвідомлення, яке дозволяє думкам і почуттям приходити й 

іти, без  занурення в них. Це породжує спокій і прийняття. 

На с. 35 ви вже зустрічались з техніками дихання. Це ще одна 

техніка самодопомоги. 

Сядьте зручно, закрийте очі, хребет повинен бути досить 

прямим. Спрямуйте свою увагу на дихання. Коли виникають 

думки, емоції, фізичні відчуття або зовнішні звуки, просто 

прийміть їх, даючи їм простір, щоб прийти й піти, не засуджуючи 

й не занурюючись у них. 

Коли ви помітите, що ваша увага вже розсіялася, і ви 

втяглися в думки або почуття, просто відзначте, що увага 

розсіялася, а потім акуратно переведіть увагу на ваше дихання. 

Нормально й природно, що виникають думки,  що забирають 

на себе увагу. Незалежно від того, наскільки багато раз це 

відбувається, просто переключаєте вашу увагу назад до дихання. 

Ця техніка не спрямована на досягнення розслабленості. 

Вона не переслідує звільнення свідомості, як у деяких інших 

видах. Мета полягає в концентрації уваги послідовно тільки на 

рухах.  При усвідомленому диханні ваша увага концентрується в 

підйомі й опусканні живота й грудної клітки, у відчутті потоку 

повітря в носі. Коли ти обрав для себе точку уваги, на ній слід 

сконцентруватися протягом не менше  20 хвилин. Це не так вже й 

просто. Дихання відбувається саме по собі, і вже як тільки є 

стільки часу, то хочеться подумати над чим-небудь іншим. Розбрід 

і хаос думок – частина методики. 

 Якщо ви зауважуєте, що ваші думки, незважаючи на спроби 

сконцентруватися, все-таки йдуть убік, то це не страшно, 
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погружаете или достаете из воды посуду. Гладкость тарелок, 

текстура губки. Просто замечайте то, на что вы обычно не 

обращаете внимания. 

Осознанное дыхание. 

Первоначальное внимание в технике «внимательная 

осознанность» уделяется дыханию. Однако, основной задачей 

является спокойное, безоценочное осознание, которое позволяет 

мыслям и чувствам приходить и уходить, без погружения в 

них. Это порождает спокойствие и принятие. 

На с.36 вы уже встречались с техниками дыхания. Это еще 

одна техника самопомощи. 

Сядьте удобно, закройте глаза, позвоночник должен быть 

достаточно прямым. Обратите свое внимание на дыхание. Когда 

возникают мысли, эмоции, физические ощущения или внешние 

звуки, просто примите их, давая им пространство, чтобы прийти и 

уйти, не осуждая и не вовлекаясь в них. 

Когда вы заметите, что ваше внимание уже рассеялось, и вы 

втянулись в мысли или чувства, просто отметьте, что внимание 

рассеялось, а потом аккуратно переведите внимание на ваше 

дыхание. 

Это нормально и естественно, когда возникают мысли, 

забирающие на себя внимание. Независимо от того, насколько 

много раз это происходит, просто переключайте ваше внимание 

назад к дыханию. 

Эта техника не направлена на достижение расслабленности. 

Она не преследует освобождения сознания, как некоторые другие 

виды. Цель ее заключается в концентрации внимания 

последовательно только на одной вещи.  При осознанном дыхании 

ваше внимание концентрируется на подъеме и опускании живота и 

грудной клетки, на ощущении потока воздуха в носу. Когда вы 

выбрали для себя точку внимания, на ней следует 

сконцентрироваться в течение не менее 20 минут. Это не так-то 

просто. Дыхание происходит само по себе, и уже как только есть 

столько времени, хочется подумать о чем-нибудь другим. Разброд 

и хаос мыслей – часть методики. 

 Если вы замечаете, что ваши мысли несмотря на попытки 

сконцентрироваться, все-таки идут в сторону, то это не страшно, 
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зверніть увагу на те, що відволікає вашу увагу і скажіть собі: «Я 

пробачаю свою розсіяність». А потім м’яко, але цілеспрямовано 

зосередьтесь на диханні. Так, мов би ви навчали маленьке 

цуценятко. Ви говорите йому «сидіти», а воно тікає, і ви щораз 

повертаєте його на місце. 

 

Усвідомлена прогулянка. 

 Усі ми ходимо, хтось більше, хтось менше протягом дня. Ми 

можемо практикувати вправу «уважна усвідомленість», навіть 

якщо ми гуляємо всього кілька хвилин. 

Це спосіб трохи потренуватися й одночасно позайматися 

усвідомленістю. Просто прогуляйтеся. Одягніться по погоді, 

підберіть зручне взуття. Для гарної прогулянки не обов’язковий 

сонячний теплий день: прохолодний або вогкий теж підійде. Для 

початку плануйте прогулянку приблизно на півгодини. Якщо 

прагнете позайматися  інтенсивніше, можете додати кроків, але не 

втрачайте усвідомленості. Залишіть вдома мобільний телефон, 

планшет тощо. 

 Зверніться до вашого тіла. Випряміться, руки нехай 

рухаються вільно. Якнайкраще розпряміть шию, голова повинна 

балансувати. Звертайте увагу на зміни в плечах, грудях, животі, 

підборідді, горлі. Будьте уважні до м’язів ніг, коли вони 

розігріваються й розслаблюються. Ви даєте їм те, що потрібно. 

Якщо відчуєте якийсь біль, уявіть, як направляєте туди кров і її 

тепло. Можливо, він затихне, але, звичайно, сильні болі ігнорувати 

не можна (зверніться до лікаря). Зверніть увагу на подих: дихайте 

глибоко, через ніс. 

Подумайте про маршрут. Гуляти можна будь-де – чи 

парком, чи лісом, чи вздовж шосе, навіть у місті,  звертаючи увагу 

на тварин, дерева й інші рослини, на ознаки пори року, на спів 

птахів. Але можна ходити щораз по новому шляху, зауважуючи ті 

ж речі або інші характерні ознаки. Звертайте увагу на свою ходу, 

не забувайте, що вона повинна бути впевненою. Людське тіло 

створене для ходіння. Уявіть, як добре воно працює, як природно 

приходить рівновага, як легко ваша вага переходить із однієї ноги 

на іншу, як м’язи знають, що робити, без якого-небудь 

 



192 

 

обратите внимание на то, что отвлекает ваше внимание и скажите 

себе: «Я прощаю свою рассеянность». А затем мягко, но 

целенаправленно со средоточьтесь на дыхании. Так, как бы вы 

учили маленького щеночка. Вы говорите ему «сидеть», а он 

убегает, и вы каждый раз возвращаете его на место. 

 

Осознанная прогулка. 

 Все мы ходим в течение дня, кто-то больше, кто-то меньше. 

Мы можем практиковать упражнение «внимательная 

осознанность», даже если мы гуляем всего несколько минут.  

Это способ немного потренироваться и одновременно 

позаниматься осознанностью. Просто прогуляйтесь. Оденьтесь по 

погоде, подберите удобную обувь. Для хорошей прогулки не 

обязателен солнечный теплый день: прохладный или сырой тоже 

пригодится. Для начала планируйте прогулку примерно на 

полчаса. Если хотите позаниматься интенсивно, можете добавить 

шагов, но не теряйте осознанности. Оставьте дома мобильный 

телефон, планшет и тому подобное. 

Обратитесь к вашему телу. Выпрямитесь, руки пусть 

двигаются свободно. Как можно лучше расправьте шею, голова 

должна балансировать. Обращайте внимание на изменения в 

плечах, груди, животе, подбородке, горле. Будьте внимательны к 

мышцам ног, когда они разогреваются и расслабляются. Вы даете 

им то, что нужно. Если почувствуете некую боль, представьте, как 

направляете туда кровь и ее тепло. Возможно, она утихнет, но, 

конечно, сильные боли игнорировать нельзя (обратитесь к врачу). 

Обратите внимание на дыхание: дышите глубоко, через нос. 

Подумайте о маршруте. Гулять можно везде – как по парку 

или в лесу, так и вдоль шоссе, или даже в городе, обращая 

внимание на животных, деревья и другие растения, на признаки 

времени года, на пение птиц. Но можно ходить каждый раз по 

новому пути, отмечая те же вещи или другие характерные 

признаки. Обращайте внимание на свою походку, не забывайте, 

что она должна быть уверенной. Человеческое тело создано для 

ходьбы. Представьте, как хорошо оно работает, как естественно 

приходит равновесие, как легко ваш вес переходится с одной ноги 

на другую, как мышцы знают, что делать без какого-либо 
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втручання з вашої сторони. Якщо спробувати ходити «свідомо», 

людина, напевно, спіткнеться. 

Зверніться до своїх відчуттів. Як це розказано на с. 181. 

 Зверніться до людей. Якщо на своєму шляху ви кого-небудь 

зустрінете, встановіть зоровий контакт, посміхніться, природно 

привітайтеся – день стане кращим для вас обох. Якщо ви гуляєте в 

центрі міста, навколо вас багато людей, то дивіться на їхні 

обличчя. Придумайте їм історії – хто чекає їх вдома, що гарного є в 

їхньому житті? 

Зверніться  до розуму. Відзначайте, куди йдуть ваші думки. 

Якщо ви виявите, що хвилюєтеся або думаєте про щось інше, 

поверніть думки на цей момент. Зосередьтеся на ритмі ходьби. 

Дозвольте несвідомому зайнятися вашими турботами й 

продовжуйте зосереджуватися на тому, де ви зараз, як себе 

почуваєте, що бачите; на звуках і запахах. 

Якщо ви можете погуляти із собакою – ще краще. Уявіть, 

як бути собакою та дивитися на світ з висоти декількох десятків 

сантиметрів, мати  дуже чутливий  ніс і бігати просто тому, що це 

приносить радість. 

Замість того щоб зануритися «у свої думки», ми можемо 

подивитися навколо й помітити, що ми бачимо, чуємо, почуваємо. 

Ми може звернути увагу на відчуття в нашому тілі просто під час 

ходьби. Помітити відчуття й руху наших ніг, рук, голови й тіла, 

коли ми робимо кожний крок. Звернути увагу на подих. Думки 

будуть постійно вторгатися, але ми можемо тільки помітити їх, а 

потім перемкнути нашу увагу на ходіння. Помітьте, який колір 

навколишнього – дерев, газонів, тротуарів, чим пахнуть різні 

відрізки вашого шляху – можливо, булочна на сусідній вулиці  

смачно пахне випічкою, можливо, біля парку пахне 

свіжоскошеним газоном; якого кольору кора дерев, квіти на 

клумбі, яке небо, яке повітря – тепле чи холодне, сухе чи вологе, а, 

можливо, які відображення у калюжах після дощу? І знову 

повертайтесь до відчуття у тілі – які відчуття у стопи, литки при 

кожному кроці, постарайтесь відчути, які саме м’язи  

напружуються, а які розслабляються, як 
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вмешательства с вашей стороны. Если попробовать ходить 

«сознательно», человек, наверное, споткнется. 

 Обратитесь к своим ощущениям. Как это рассказано на 

с.182. 

 Обратитесь к людям. Если на своем пути вы кого-нибудь 

встретите, установите зрительный контакт, улыбнитесь, 

естественно поздоровайтесь – день станет лучшим для вас обоих. 

Если вы гуляете по центру города, и вокруг вас много людей, 

смотрите на их лица. Придумайте им истории – кто ждет их дома, 

что хорошего есть в их жизни? 

Обратитесь к разуму. Отмечайте, куда идут ваши мысли. 

Если вы обнаружите, что волнуетесь или думаете о другом, 

верните мысли на данный момент. Со средоточьтесь на ритме 

ходьбы. Позвольте бессознательному заняться вашими заботами и 

продолжайте со средотачиваться на том, где вы сейчас, как себя 

чувствуете, что видите; на звуках и запахах. 

Если вы можете погулять с собакой – еще 

лучше. Представьте, каково это быть собакой и смотреть на мир с 

высоты нескольких десятков сантиметров, иметь очень 

чувствительный нос и бегать просто потому, что это приносит 

радость. 

Вместо того чтобы погрузиться «в свои мысли», мы можем 

посмотреть вокруг и увидеть, что мы видим, слышим, чувствуем. 

Мы можем обратить внимание на ощущения в нашем теле прямо 

во время ходьбы. Заметить ощущения и движения наших ног, рук, 

головы и тела, делая каждый шаг. Обратить внимание на дыхание. 

Мысли будут постоянно вторгаться, но мы можем только заметить 

их, а затем переключить наше внимание на ходьбу. Заметьте, каков 

цвет окружающего – деревьев, газонов, тротуаров, чем пахнут 

разные отрезки вашего пути – возможно, булочная на со седней 

улице вкусно пахнет выпечкой, возможно, возле парка пахнет 

свежескошенным газоном, какого цвета кора деревьев, цветы на 

клумбе, какое небо, какой воздух – теплый или холодный, сухой 

или влажный, а возможно, какие отражения в лужах после дождя? 

И снова возвращайтесь к ощущениям в теле – какие ощущения у 

стопы, икры при каждом шаге, постарайтесь почувствовать, какие 

именно мышцы напрягаются, а какие расслабляются, как 
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рухаються ваші руки? Як ви дихаєте – більше грудьми чи 

животом? І знову перемикайтесь на усвідомлення оточуючого – 

запахи, звуки, кольори навколо.  

Часто попервах знаходитися в «усвідомленому» стані 

досить важко – з’являються звичайні думки – про минуле або 

ж про майбутнє, або неприємні спогади. Це є абсолютно 

нормально. Не картайте себе, за те що в вас не все виходить 

зразу так, як хотілося б.  

На самому початку, чим більше ми будемо практикуватися, 

тим більше ми будемо зауважувати, як вторгаються ці звичайні 

думки, і це нормально – просто відпускайте їх, як «песика». 

Єдиною метою практики «усвідомлення» є постійне перемикання 

уваги до діяльності, зауважуючи відчуття зовні й усередині нас. 

Вправа «Хмари» 

Ще одна вправа, яка дозволяє перемикати увагу від 

нав’язливих і небажаних думок і спогадів – «Хмари». 

Іноді трапляється така погода, сонячно, ясно, але по небу 

пливуть ніби намальовані – легкі піристі хмари. Уявіть собі таку 

погоду, або, якщо вона є в реальності, перший раз спробуйте 

просто поспостерігати за такими хмарами. Яка форма у хмари? 

Можливо, вона на щось схожа? А ось інша, на що схожа вона? Як 

сонце підсвічує хмари, які тіні від хмар пливуть по землі? 

Наскільки швидко чи повільно пропливають хмари по небу?  

Якщо з’являються будь-які думки, ви можете «садити» кожну 

думку на хмару, мов пасажира, і уявляти, як думки, мов хмари, 

просто пропливають повз вас – приходять і відпливають знову. 

Зверніть увагу на своє тіло – яке відчуття у тілі, як ви дихаєте, 

сконцентруйтесь якийсь час на диханні та знову поверніться до 

спостереження за хмарами.  

Регулярна практика «уважна усвідомлюваність» дасть вам 

змогу отримати можливість управляти своїми думками, 

переключатися у разі потреби від нав’язливих спогадів і, зрештою, 

дасть змогу вам стати більш спокійною і задоволеною людиною. 
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двигаются ваши руки? Как вы дышите – более грудью или 

животом? И снова переключайтесь на осознание окружающего – 

запахи, звуки, цвета вокруг.  

Часто бывает так, что сначала находиться в 

«осознанном» со стоянии достаточно трудно – появляются 

обычные мысли – о прошлом или же о будущем, или 

неприятные воспоминания. Это – абсолютно нормально. Не 

ругайте себя за то, что у вас не все получается сразу, так, как 

хотелось бы.  

В самом начале, чем больше мы будем практиковаться, тем 

больше мы будем замечать, как вторгаются эти обычные мысли, и 

это нормально – просто отпускайте их, как «собачку». Цель 

практики «осознание» – постоянное переключение внимания к 

деятельности, замечая ощущение снаружи и внутри нас. 

Упражнение «Облака» 

Еще одно упражнение, которое позволяет переключать 

внимание от навязчивых и нежелательных мыслей и воспоминаний 

– «Облака». 

Иногда случается такая погода, солнечно, ясно, но по небу 

плывут будто нарисованные – легкие перистые облака. 

Представьте себе такую погоду, или, если она есть в реальности, в 

первый раз попробуйте просто понаблюдать за такими облаками. 

Какая форма у облака? Возможно, она на что-то похожа? А вот 

другое, на что похожа оно? Как солнце подсвечивает облака, как 

тени от облаков плывут по земле? Насколько быстро или медленно 

проплывают облака по небу?  

Если появляются какие-либо мысли, вы можете «сажать» 

каждую мысль на облако, как пассажира, и представлять, как 

мысли, словно облака, просто проплывают мимо – приходят и 

отплывают снова. Обратите внимание на свое тело – какое 

ощущение в теле, как вы дышите, Сконцентрируйтесь какое-то 

время на дыхании и снова вернитесь к наблюдению за облаками.  

Регулярная практика «внимательная осознанность» позволит 

вам получить возможность управлять своими мыслями, 

переключаться в случае необходимости, от навязчивых 

воспоминаний, и наконец, позволит вам стать более спокойным и 

довольным человеком.  
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Заключне слово  

 

Головним завданням цього збірника було зорієнтувати тих, 

хто пережив сильний стрес і став свідком збройного конфлікту, з 

якими психологічними труднощами ви можете стикнутись, які 

особистісні риси допоможуть вам сприймати труднощі легше, та 

якими простими техніками ви можете самі собі допомогти, або ж у 

разі потреби куди можна звернутися за допомогою.  

І хоча ця збірка містить підбірку рекомендацій та порад, 

проте вони не є інструкціями до дії або точного виконання. 

Багатство ситуацій спонукає до того, щоб ознайомитись з чужим 

досвідом, а потім, довірячи собі та своїм відчуттям, підшукати вже  

варіанти підтримки. Іноді для людини найважливіша допомога 

– це бути почутим! А як діяти і вчиняти, вона зрозуміє сама. Ви 

можете лише запитати: «Чи потрібна вам допомога?», «Яку 

допомогу від мене Ви би хотіли отримати?», «Чи потрібна вам моя 

порада?». І якщо ви почуєте «Я можу і сам впоратися», значить, у 

цієї людини достатньо сил та енергії. Звісно, бувають труднощі: 

зловживання алкоголем, наркотиками або аутоагресивна чи 

агресивна поведінки, і тоді варто запропонувати звернутись за 

допомогою до спеціалістів,  підтримати людину у такому рішенні.  
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Заключительное слово  

 

Главной задачей этого сборника было сориентировать тех, 

кто пережил сильный стресс и стал свидетелем вооруженного 

конфликта, с какими психологическими трудностями вы можете 

столкнуться, какие личностные черты помогут вам воспринимать 

трудности легче, какими простыми техниками вы можете сами 

себе помочь, или же в случае необходимости куда можно 

обратиться за помощью.  

И хотя этот сборник содержит подборку рекомендаций и 

советов, все же они не являются инструкциями к действию 

или точному исполнению. Богатство ситуаций побуждает к тому, 

чтобы ознакомиться с чужим опытом, а затем, доверяя себе и 

своим ощущениям, уже искать варианты поддержки. Иногда для 

человека важнейшая помощь – это быть услышанным! А как 

действовать и поступить он поймет сам. Вы можете только 

спросить: «Нужна ли вам помощь?», «Какую помощь от меня вы 

бы хотели получить?», «Нужен ли вам мой совет?» И если вы 

услышите «я могу и сам справиться», значит у этого человека 

достаточно сил и энергии. Конечно, бывают трудности: 

злоупотребление алкоголем, наркотиками или аутоагрессивное или 

агрессивное поведение, и тогда стоит предложить человеку все же 

обратиться за помощью к специалистам и поддержать это ее 

решение.  
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мовами). 

 

Практичний посібник складають матеріали, що розглядають явище стресу та 

методики  його саморегуляції. Ці матеріали були випущені спеціалістами 

Психологічної кризової служби для сімей військових, демобілізованих, дітей 

дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. У посібнику описано 

основні прояви стресу у дітей та дорослих. У доступній формі подані практика, 

техніки і методики, мета яких – спрямувати читача на краще розуміння свого 

стану та стану своїх близьких. Подано покрокову схему як обговорювати емоції 

зрозумілою мовою та регулювати негативні  почуття, що  впливають на 

міжособистісні стосунки.   

Для читачів дорослого віку, соціальних працівників та психологів. 
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