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Всі ми відчуваємо стрес. Дорослі можуть надати собі самодопомогу, аби 

знизити стресове навантаження. А дитина ще не володіє такими навичками, тож 

батькам важливо навчитися визначати перші сигнали дитячого стресу, щоб 

вчасно підтримати. 

Про те, як надати емоційну підтримку дитині у стресовій ситуації, 

читайте в інфографіках UNICEF Ukraine 

1 Емоційна підтримка дітей під час пандемії COVID-19 

 

Хоча за останніми даними діти та молоді люди, порівняно з дорослими, 

мають менші ризики під час епідемії COVID-19, діти більш вразливі до 

емоційного впливу травматичних подій, що порушують нормальний плин 

їхнього життя. 

Наступні рекомендації направлені на підтримку емоційного благополуччя 

дітей під час медичної кризи. 

Під час пандемії COVID-19 щоденне життя буде змінюватись для 

багатьох людей і часто це відбуватиметься дуже швидко. Діти можуть важко 

справлятися зі значними змінами рутини (наприклад, із закриттям шкіл на 

карантин, необхідністю тримати дистанцію між людьми, самоізоляцією вдома), 

що може негативно вплинути на їх відчуття структурованості, 

прередбачуваності життя та безпеки. Діти, включаючи навіть зовсім маленьких, 

вміють дуже гарно спостерігати за людьми та середовищем і вони помічають та 

реагують на стрес, який проявляють їхні батьки, однолітки та члени громади. 

Вони можуть ставити прямі запитання щодо того, що відбувається чи що 

чекати у майбутньому, і можуть по-різному поводитись у відповідь на сильні 

прояви почуттів (страх, переживання, сум, гнів) стосовно пандемії та суміжних 

тем. Діти також можуть хвилюватися щодо своєї безпеки, а також безпеки своїх 

близьких, забезпечення базових потреб (їжа, житло, одяг) та непевності 

майбутнього. 

У той час як більшість дітей згодом повернуться до свого звичного життя 

за підтримки люблячих батьків, деякі діти ризикують розвинути значні 

психологічні проблеми, включаючи стрес, пов'язаний із травмою, тривожність 

та депресію. Діти, що вже мали травматичний досвід чи переживають 

психологічні, фізичні чи розвиткові проблеми, а також ті діти, чиї батьки 

страждають від психологічних проблем, зловживають наркотиками чи 

алкоголем, чи мають економічну нестабільність - перебувають в зоні 

особливого ризику емоційних порушень. 

На додачу до забезпечення фізичної безпеки для дітей під час пандемії, 

необхідно дбати про їхнє емоційне та психологічне здоров'я. Далі ми наводимо 

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZWgaAfzmyY59_cY4Dl-2IO0slPoo0P8bm_DPvKVZqkrB30dhndV25XSxXSGo0myTZAfmyCpCf-inJtzPVeoEY49rt_H1PEjikkHfcQBgilsyk6itCuYZeor_PeEAVTxNU_-4k5yhxosphosC_rhPSP0&__tn__=kK-R


перелік рекомендацій для підтримки емоційного благополуччя дітей у ситуації 

кризи, а також список додаткових ресурсів. 

 Важливо розуміти, що реакції на пандемію можуть відрізнятися 

Реакція дітей на стресові обставини є індивідуальною та може 

відрізнятися. Деякі діти можуть бути дратівливими чи нав'язливими, у той час 

як інші можуть демонструвати відкат у розвитку, вимагати додаткової уваги, чи 

мати проблеми із доглядом за собою, сном чи прийомом їжі. Нова поведінка є 

нормальною реакцією і дорослі можуть допомогти дітям, демонструючи 

емпатію та терплячість, заспокоюючи дитину, коли це потрібно. 

 Забезпечити присутність чутливого та реагуючого дорослого 

Ключовим фактором у відновленні після травматичних подій є 

присутність підтримуючого, дбайливого дорослого в житті дитини. Навіть якщо 

батьки не є доступними, діти отримають багато користі від турботи інших 

дорослих (наприклад, фостерних батьків, інших родичів, друзів), які можуть 

забезпечити для них постійний та чутливий до їхніх потреб догляд, що 

допоможе дітям захиститися від негативних наслідків пандемії. 

 Дистанція між людьми не дорівнює соціальній ізоляції 

Діти, особливо молодшого віку, потребують спілкування зі своїми 

батьками та іншими важливими для них дорослими. Соціальна згуртованість 

підвищує резистентність дитини і допомагає протистояти життєвим негараздам. 

Творчі підходи до того, щоб залишатися згуртованими, стають дуже важливими 

(прикладом може бути написання листів, онлайн відео чати). 

 Надання інформації, відповідної до віку дитини 

За відсутності адекватної інформації, діти покладаються на свою уяву. 

Рішення дорослих приховувати інформацію зазвичай є шкідливішим для 

дитини, аніж повідомити про ситуацію у такий спосіб, який є зрозумілим для 

дитини певного віку. Дорослі мають бути відкритими для дітей, щоб вони 

могли ставити запитання і отримати відповіді, а також обговорювати свої 

переживання. Дорослі, наприклад, можуть надати дітям доступ до книжок, веб-

сайтів та інших активностей щодо COVID-19, що презентують інформацію, 

адаптовану для дитячого сприйняття. На додачу, важливо обмежити вплив на 

дитину інформації із соцмереж, медіа та розмов дорослих, оскільки така 

інформація часто буде менш відповідна для дитячого сприйняття. Постійний 

доступ до новин та соцмереж з висвітленням інформації про пандемію, а також 

постійні розмови про загрози загальній безпеці можуть призвести до 

непотрібного стресу та переживань у дітей. 



 Створити безпечне фізичне та емоційне середовище, 

використовуючи принцип Підтримки, Рутини та Саморегуляції 

Перш за все, дорослі мають підтримати дітей і заспокоїти їх, розповісти 

про те, що вони та їх сім'ї в безпеці і дати зрозуміти, що дорослі несуть 

відповідальність за їхню безпеку. Далі, дорослим важливо встановити і 

дотримуватися рутини, щоб забезпечити дітям відчуття безпеки та 

передбачуваності (наприклад, щодня однаковий час прийому їжу та відходу до 

сну). Також, дорослі можуть допомогти дітям розробляти механізми 

саморегуляції. Коли діти знаходяться у стресі, їх тіло реагує, активуючи 

систему реакції на стрес. Для того, щоб допомогти дітям контролювати ці 

реакції, важливо як визнавати їх почуття (наприклад, "я знаю, що це може тебе 

лякати"), так і підтримувати їх у тих активностях, які допомагають із 

саморегуляцією (наприклад, заняття фізкультурою, глибоке дихання, 

майдфулнес або заняття з медитації, щоденна рутина щодо харчування та 

відходу до сну). Для фізичного та емоційного благополуччя дитини також 

важливо, щоб сім'я могла забезпечити їхні базові потреби (їжа, житло, одяг та 

ін.). 

 Займіть дітей діяльністю 

Коли діти нудьгують, рівень хвилювання та деструктивна поведінка 

можуть збільшуватися. Дорослі можуть надати варіанти безпечних активностей 

(наприклад, ігри надворі, гра з конструктором, ліпка, малювання, заняття 

музикою, ігри вдома), а також залучити дітей до вигадання креативних видів 

діяльності. Дітям потрібно значну кількість часу бути задіяними у грі чи інших 

приємних заняттях, не хвилюючись та не думаючи про пандемію. 

 Підтримуйте впевненість дітей у власних силах 

Впевненість у власних силах дає відчуття контролю та суб'єктності, що є 

особливо важливим під час важких часів та невизначеності. Діти часто 

почувають більшу впевненість, коли вони можуть відігравати активну роль у 

допомозі самим собі, своїм сім'ям та громадам. Наприклад, діти можуть 

допомагати, слідуючи правилам безпеки (миючи руки), готуючись до 

самоізоляції (наприклад, допомагаючи готувати та заморожувати їжу), чи 

будучи волонтером у громаді (наприклад, писати листи чи малювати листівки 

для людей похилого віку чи друзів, що захворіли, ділитися їжею з сусідами). 

 Створюйте можливості для батьків та піклувальників (що 

може значити для вас самих!) подбати про себе 

Благополуччя дітей залежить від благополуччя їхніх батьків та інших 

піклувальників. Батьки та піклувальники мають спершу подбати про себе для 



того, щоб мати внутрішній ресурс і могти дбати про інших. Дорослі можуть 

подбати про себе, залучаючись до груп підтримки, достатньо відпочиваючи, 

відводячи час для відновлюючих активностей (фізичні вправи, медитація, 

читання, заняття на свіжому повітрі). Для тих дорослих, які страждають від 

високих рівнів стресу також є важливим звернутися за психологічною 

підтримкою. 

 Звертайтеся за професійною допомогою, якщо діти 

демонструють ознаки травми, що швидко не проходять 

Емоційні та поведінкові зміни у дітей під час пандемії є нормальними, 

оскільки всі пристосовуються до нової реальності. Якщо ж діти тривалий час 

демонструють емоційні та поведінкові відхилення (наприклад, нічні кошмари, 

постійний фокус на тривогах, підвищена агресія, регресивна поведінка чи 

самопошкодження), які не зникають за підтримки від батьків, можливо є 

потреба звернутися за професійною допомогою. Багато спеціалістів мають 

можливість надати підтримку по телефону чи через інтернет, коли особисті 

візити є обмеженими. 

 Фокусуйтеся на силах, надії та позитиві 

Дітям необхідно відчувати себе в безпеці та бути позитивно 

налаштованими на майбутнє. Дорослі можуть допомогти, фокусуючи увагу 

дітей на історіях про те, як люди об'єднують зусилля, знаходять творчі 

вирішення складних проблем та долають негаразди під час пандемії. 

Обговорення цих історій може бути обнадійливим та надихаючим як для дітей, 

так і для дорослих. 

(Інформація підготована спеціалістами університету Масачусетса). 
(https://www.unicef.org/ukraine/mental-health/teens-emotional-support)  
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2 Карантин без стресу: поради батькам 

 

 

Україна на карантині. Багато 

сімей опинилися в ізоляції вдома і це 

не просте психологічне випробування. 

Як цей час використати з користю. 

Відчувати не обмеження, а 

можливості. Як говорити з дітьми про 

вірус і чим зайняти їх на карантині. 

 
 

 
  



 
  

 
 



 Дайте час на адаптацію 

Коли ми зіштовхуємося з новими умовами, нам всім необхідний час, аби 

звикнути. І перші півтора два тижні карантину - адаптація до нових умов. Якщо 

діти почали поводитись гірше, якщо ви зриваєтеся, відчуваєте, що все виходить 

з-під контролю – це нормально. Дайте час собі та оточуючим на адаптацію. При 

цьому нагадуйте собі – «ми гарні батьки», що б в цей час вдома не відбувалось, 

який би ґвалт не стояв, треба говорити собі – «я гарний батько/мати, я 

впораюсь, я дорослий. Насправді, зараз всі намагаються впоратись з панікою, і 

це не може не позначуватись на батьківській самооцінці. Це складно, але вона 

має бути непохитною. Перше, що необхідно прийняти, що неможливо все 

тримати під контролем, друге – що ми найкращі батьки для своїх дітей будь-

що, третє - домовлятись з дітьми. 

 

 Слабкі сторони 

Наступне, що можна зробити, після періоду адаптації - поспостерігайте за 

своїми родинами і виявіть, де є слабкі місця. Якщо в родині є слабкі теми, то 

зараз вони вийдуть на поверхню. «Слабка тема», наприклад, це невміння 

озвучувати свої потреби, або доносити їх не як потребу, а як претензію, або 

невміння реагувати на агресію, або взагалі нерозуміння, чим займатись разом. 

Вам треба з’ясувати ці місця, щоб потім шукати методи корекції. 

 

 Розповідайте дітям про загрози 

Говоріть з дітьми, коли самі спокійні, коли маєте відповіді. Розкажіть, що 

зараз в усьому світі шукають засіб, вакцину, можливість запобігти вірусу. Час 

від часу у світі бувають такі захворювання і вже не раз люди знаходили засоби 

боротьби. Зробіть кілька разів акцент на тому, що ми у безпеці, що ми 

невразливі, що карантин – це не покарання і не канікули. Це час, коли ми 

бережемося і бережемо інших. Поясніть чому потрібно носити маски. 

Звичайно, треба подавати це в ігровій формі – вдягати маску на дитину, на себе, 

розмальовувати їх, гратися. 

 

 Взаємодопомога 

Зараз діти, так само, як і ми, перебувають у напрузі. Вони відчувають 

загальну тривогу від невизначеності, від напруги батьків, від зміни звичного 

режиму та обмежень. До цього додаються хвилювання про ДПА/ЗНО – поки 

немає розуміння щодо цього питання, від цього напруга посилюється. Тобто, 

зараз діти, особливо старші, потребують батьківської підтримки, вони очікують 

від батьків психологічної допомоги. Ідеально, якщо батьки намагаються бути в 

контакті зі станом дитини і її почуттями, чесно говорять про те, що з нами 

відбувається. Треба просто сказати: “Якби мені зараз було потрібно вчитися 

вдома, я би, мабуть, на все забив. Мені самому складно зараз зібрати себе в 



купу. Давай допоможемо одне одному – наприклад, разом складемо розклад на 

день. Я потребую твоєї допомоги”. 

 

 Дітей не потрібно розважати 

Важливо пам’ятати, що дітей не потрібно увесь час розважати. Головне 

правило карантину – дорослі знаходьте час на себе та свої захоплення. Треба 

дати дітям можливість усвідомити, як це – бути з батьками так довго. Тому що 

діти до цього теж не звикли. Треба поспостерігати, що буде проявлятись у 

стосунках. І треба дати дітям понудьгувати – нехай вони скучать за школою, 

навчанням зокрема. Цей карантин можна перетворити на джерело більшої 

близькості. А близькість – це коли ми заново дивимось на своїх дітей, бачимо їх 

з інших боків і, може, ми побудуємо нові комфортні кордони для кожного у 

родині. 

Ситуація, в якій ми опинились, вимагає стійкості, а її ніде взяти, окрім в 

собі. Дозволяйте собі хоча б дві хвилина паузи, такого собі детоксу, щоб 

відновити сили. Обмежуйте час в соцмережах. Зробити собі список гарячих 

телефонів і телефонів людей, яким довіряєте. Приділяйте час заняттям, які 

приносять радість. І пам’ятайте: ми дітям не потрібні 24 години на добу, їм 

треба побути самим, без нас, ми не аніматори в їхньому житті. Треба дати дітям  

можливість самим організувати себе. Налаштуйтеся, що ми вийдемо з 

карантину більш близькими та адаптованими до життя. 
(https://khm.gov.ua/uk/content/karantyn-bez-stresu-porady-batkam)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khm.gov.ua/uk/content/karantyn-bez-stresu-porady-batkam


3 Як надати дитині емоційну підтримку в стресові часи пандемії #COVID19 

і не тільки? (в інфографиці) 

 

 
  

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-ZAPRH92_FiAH2j4Wx_Ec-8OdBgcubr-6781YdAn-boxcrtY6nl8_tBzIp2A3EwMkD-ivihN6PdLiCPEkKvm0iZs2QNIdGberQJwXZOHusqmpy_0vdP9FxCvli4a50TKmtdE9sf1Zv7ufnhSRG5zx&__tn__=*NK-R
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