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Цей буклет містить практичні вказівки для опікунів, зокрема батьків, членів 
сім’ї, вчителів, священнослужителів, персоналу та волонтерів, щодо надання 

допомоги дітям після травматичної події. Він також надає читачам огляд 
поширених реакцій на насильницькі дії, включаючи розділ загальних ознак і 

симптомів за віком. Також надано конкретні кроки для піклування про емоційні 
та духовні потреби дітей після травматичної події.
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Допомога дітям з 
подолання
травматичних подій

МЕТА ТА ВСТУП

Мета цього буклету – допомогти батькам, членам сім’ї, вчителям, 
священнослужителям та волонтерам навчитися розпізнавати стресові реакції, 
слухати та допомагати дітям після актів насильства. Травматичні події можуть
викликати у дітей відчуття страху, розгубленості та невпевненості. Незалежно від 
того, чи дитина особисто пережила травму, просто бачила подію по телебаченню 
або чула, як її обговорювали однолітки чи дорослі, важливо, щоб батьки та вчителі 
були поінформовані та готові допомогти, якщо починає виникати реакція на 
стрес. Діти можуть реагувати на насильство, демонструючи страхи, смуток або 
поведінкові проблеми (наприклад, агресію, гіперактивність, непокору). У дітей 
молодшого віку можуть виникнути фізичні симптоми або повернення до попередніх 
моделей поведінки, таких як нічне нетримання сечі, проблеми зі сном і тривога 
розлуки. У дітей старшого віку також можуть виникатити лють, агресія, шкільні 
проблеми або соціальна замкнутість. У деяких дітей, які мають лише непрямий 
контакт з насильством, є очевидцями його по телебаченню або піддаються прояву 
сильного переживання з боку інших, може розвинутися занепокоєння. Слідкуйте за
будь-якими змінами в поведінці дитини після травматичної події.

ПІДГОТУВАННЯ ДО ТУРБОТИ ЗА ДИТИНОЮ

Батьки майже завжди є найкращим джерелом підтримки дітей після насильницьких 
подій. Подолання дітьми надзвичайних ситуацій часто пов’язане з подоланням таких 
ситуацій батьками чи опікунами. Вони можуть виявляти страх і смуток дорослих і 
приймати сигнали від них щодо того, як реагувати. Однак батьки або вихователі 
можуть виявити, що їхнє власне мислення та емоції мають міцний вплив. Замість 
того, щоб бути приводом для почуття провини, дорослі можуть зробити події менш 
травматичними для дітей, вживаючи заходів для позитивної поведінки. 

Під час подорожі в літаку батьків інструктують, перед наданням допомоги надягати 
спочатку кисневі маски на себе перш ніж надавати допомогу дітям при виникненні 
надзвичайних ситуацій. Аналогічно, дорослим може знадобитися скористатися 
нагодою для обговорення власних переживань з іншою дорослою людиною для 
ефективного піклування про свою дитину. Інтенсивні прояви страху і горя з боку 
вихователів можуть пригнічувати і налякати дітей. Проте, чутливі до розвитку, 
слабкі вираження смутку та занепокоєння батьками можуть забезпечити позитивне 
моделювання. Тому турбота про опікуна дуже важлива. Батьки приносять користь 
своїм дітям, ділячись своїми проблемами з другом, священиком чи радником.
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РОЗПІЗНАВАННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ
Для багатьох дітей реакції на насильство є нормальною реакцією на ненормальні 
події. Менша кількість дітей може бути піддана ризику більш тривалих 
психологічних розладів через чотири основні фактори ризику:  

• Безпосередній вплив насильства, такого як, евакуація, спогляд поранення чи 
загибелі інших, або отримання травм разом із страхом за своє життя або 
перебування в небезпеці. 

• Втрата/горе: це стосується смерті або серйозної травми родини чи друзів. 
• Постійний стрес від вторинних наслідків насильства, таких як тимчасове 

проживання в іншому місці, втрата друзів або вчителів, а також доступу до 
соціальних мереж.

• Попередній вплив насильства або травми. 

УРАЗЛИВІСТЬ ДІТЕЙ

У більшості випадків тривожні реакції є тимчасовими. За відсутності серйозної 
загрози життю, отриманню травми, втрати коханих або вторинних проблем, таких 
як втрата житла, переїзди тощо, симптоми зазвичай зменшуються з часом. У дітей, 
які безпосередньо зазнали насильства, нагадування про подію, такі як гучні звуки
або сирени, можуть викликати повернення тривожних почуттів. Наявність в 
анамнезі проблем з настроєм або поведінкою, вплив якогось типу травматичної 
події або сильного стресу можуть сприяти таким відчуттям. Подолання дітьми 
надзвичайних ситуацій часто пов’язане з тим, як з цим справляються батьки. Діти 
можуть розпізнати страх і смуток дорослих. Батьки та дорослі можуть зробити
події менш травматичними для дітей, вживаючи заходів керування своїми думками, 
почуттями та планами подолання. 

ЗАДОВОЛЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОТРЕБ ДИТИНИ

Поведінка, думки та почуття дорослих впливають на реакцію дітей. Дорослі повинні
усвідомлювати свої почуття та стежити за власними реакціями, а також самі 
шукати допомоги, за необхідності, для забезпечення дітям якомога безпечніших 
та спокійних умов. Дорослі повинні заохочувати (але не спонукати) дітей та 
підлітків ділитися своїми думками та почуттями щодо інциденту. Вихователі також 
повинні бути обережними, щоб не відкидати почуття дитини (наприклад, «не 
сумуй»). З’ясуйте непорозуміння щодо ризику та небезпеки, прислухаючись до 
проблем дітей та відповідаючи на їхні запитання. Зберігайте відчуття спокою, 
перевіряючи занепокоєння та сприйняття дітей та обговорюючи конкретні плани 
безпеки. Прислухайтеся до того, що говорить дитина. Якщо маленька дитина 
ставить запитання про подію, відповідайте на них простою, зрозумілою мовою і без 
детальної інформації, необхідної для дитини старшого віку або дорослого. Проста, 
фактична відповідь є найбільш корисною. Не кажіть маленьким дітям, що людина, 
яка померла, поїхала в далеку подорож або спить. Деякі діти втішаються тим, що 
знають більше чи менше інформації, ніж інші; вирішуйте самі, який об’єм інформації 
потребує ваша дитина. Якщо дитині важко висловити почуття, дозвольте їй
намалювати малюнок або розповісти історію того, що сталося. Спробуйте 
зрозуміти, що викликає тривоги і страхи. 
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Пам’ятайте, що після травматичної події діти найбільше бояться цього:

• Подія трапиться знову.
• Когось із близьких вб’ють або буде поранено.
• Вони залишаться самі або їх заберуть від сім’ї. 

ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ДИТИНИ
Вислухайте й будьте відкритими до духовних проблем і проблем, які можуть 
викликати акти насильства щодо дітей. Приклади кроків для надання духовної 
підтримки дітям після травматичної події включають:

• Будьте відкритими до питань, думок і почуттів, які діти можуть поділити з вірою 
(наприклад, не змушуйте дітей відчувати себе винними за те, що вони задають 
питання або відчувають невпевненість у певних духовних питаннях).

• Використовуйте розвиваючий підхід до вирішення духовних проблем. 
Наприклад, дитина може запитати: «Чому Бог допустив це?» Перш ніж 
відповісти, вихователь може поставити запитання дитині (наприклад, «Це гарне 
запитання. Як ти думаєш, чому Бог дозволив цьому статися?»). Це допомагає 
вихователю краще зрозуміти, як дитина інтерпретує та усвідомлює подію та 
допоможе вихователю реагувати більш відповідно до віку. 

• Шукайте потенційні зміни в переконаннях або в тому, як дитина говорить про 
духовні проблеми. 

• Майте на увазі, що діти, особливо ті, хто безпосередньо постраждав, часто 
відчувають духовну боротьбу (наприклад, сумніви щодо природи Бога, конфлікти 
з іншими у своєму пастві, бажання утримуватися від духовних практик). 

• Спробуйте поділитися підбадьорливими історіями, піснями, уривками з 
Писань або молитвами. Обговоріть проактивні та спокутні речі, які також іноді 
трапляються під час та після травмуючих подій. 

• Прагніть підтримувати духовний розпорядок чи практики у домі й у общині. 
• Для дітей старшого віку іноді може бути корисно вести щоденник про духовні 

проблеми, пов’язані з подією, тоді як молодші діти можуть малювати малюнки, 
для висловлювання духовних проблем. 

ЗАСПОКОЄННЯ ДІТЕЙ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ:

Пропозиції допомоги заспокоєння дітей, включіть наступне: 

• Запевніть дитину, що школа – це безпечне місце. Наведіть приклади заходів, 
вжитих у школі вашої дитини для її захисту.

• Особистий контакт заспокоює. Обіймайте і торкайтеся своїх дітей. 
• Спокійно надайте фактичну інформацію про нещодавнє насильство та поточні 

плани щодо забезпечення їх безпеки. 
• Заохочуйте своїх дітей говорити про почуття.
• Допоможіть дітям визначити відповідні стратегії подолання. 
• Проводьте більше часу зі своїми дітьми, наприклад перед сном. 
• Якомога швидше відновіть свій розпорядок дня для роботи, школи, ігор, їжі та 

відпочинку (постійність є важливим джерелом безпеки дітей).
• Залучайте своїх дітей, даючи їм конкретні завдання для допомоги їм відчути, що 

вони допомагають відновити сімейне та громадське життя. 
• Хваліть і визнавайте відповідальну поведінку.
• Зрозумійте, що у ваших дітей буде різноманітна реакція на трагічні події.
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ЧУЙНІСТЬ ДО ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ: 

Нижче наведено рекомендації щодо допомоги дітям з особливими потребами:

• Пояснення травматичних подій слід адаптувати до сильних сторін дитини. 
Вчителі та батьки, можливо, захочуть працювати разом, щоб розробити 
найкращі засоби передачі інформації дитині на основі її когнітивної обробки 
або емоційних можливостей. 

• Відповідаючи на запитання або надаючи інформацію щодо травматичної події, 
може бути корисно подати інформацію невеликими порціями та забезпечити 
розуміння, перш ніж рухатись далі. 

• Будьте готові допомогти дітям з емоційними або поведінковими проблемами 
належним чином керувати своїми реакціями на травмуючі події. Може бути 
корисним надати конкретні інструкції щодо подолання ситуації та забезпечити 
підкріплення відповідної поведінки.  

• Підтримка укладу та розпорядку дня може бути особливо корисною для дітей з 
вадами нервового розвитку. 

• Безпосередньо навчайте дітей, керувати складними ситуаціями, які можуть 
виникнути, і переконайтеся, що вони знають безпечне місце, куди можна піти, якщо 
вони відчувають себе пригніченими в шкільному або громадському середовищі. 

КОНТРОЛЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІ: 

Висвітлення в новинах, пов’язане з катастрофою, може викликати страх і 
розгубленість та викликати занепокоєння у дітей. Особливо це стосується 
великомасштабних актів насильства зі значними втратами життя. Особливо для 
дітей молодшого віку повторювані зображення події можуть змусити їх повірити, що 
подія повторюється знову і знову. Якщо батьки дозволяють дітям дивитися телевізор 
або користуватися Інтернетом, де демонструються зображення чи новини про 
катастрофи, то батьки повинні бути з ними для заохочення спілкування та надання 
пояснень. Вплив ЗМІ на дітей має бути дуже обмеженим. Батьки можуть стежити 
за тим, як дитина використовує соціальні мережі (наприклад, Facebook, Twiter), 
оскільки соціальні мережі можуть бути джерелами для подальшого виявлення 
некоректної інформації та гнівних коментарів, що викликають страх. Це також може 
включати контроль батьків і належне обмеження впливу на них саміх інформації, 
що викликає тривогу. Більшість представників ЗМІ є професіоналами, які не хочуть 
додатково травмувати. Деякі представники ЗМІ ставлячи питання, які викликають 
більше занепокоєння, і вимагаючи деталей, про які важко говорити можуть менше 
усвідомлювати свій вплив. У таких випадках вам потрібно буде встановити обмеження 
на те, з ким і про що ви будете говорити і відповідатимете. Якщо хтось задає вам чи 
вашій дитині відкриті запитання («Як ти почуваєшся?» або «Як це було?»), це може 
викликати ще більше стресу або посилити травму. Також враховуйте:

• Ви не зобов’язані спілкуватися з будь-якими засобами масової інформації; ви 
маєте право сказати ні. Якщо у вас є сумніви, будьте обережні.

Якщо ви намагалися створити заспокійливе середовище, дотримуючись наведених вище
кроків, але ваша дитина продовжує демонструвати стрес, якщо реакції погіршуються з 
часом, або якщо вони спричиняють перешкоди у повсякденній поведінці в школі, пастві, 
вдома чи в інших стосунках, можливо буде доречним поговорити з професіоналом. Ви 
можете отримати професійну допомогу від дитячого лікаря первинної ланки, спеціаліста з 
психіатирчного здоров’я дітей, або представника духовенства.
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РЕАКЦІЯ НА ТРАВМАТИЧНІ ПОДІЇ ДИТИНИ ЗА ВІКОМ:

Нижче наведено поширені реакції дітей після кризової події:

• Діти до 2 років: Коли діти ще не навчились говорити і переживають травму, 
вони не можуть описати подію чи свої почуття. Однак вони можуть зберігати 
спогади про певні видовища, звуки або запахи. Немовлята можуть реагувати на 
травму тим, що вони дратівливі, плачуть більше, ніж зазвичай, або хочуть, щоб 
їх тримали і обіймали. Найбільший вплив на дітей цього віку має те, як їх батьки 
справляються з проблемами. Коли діти стають старше, їхня гра може включати в 
себе розігрування елементів травматичної події, яка сталася кілька років тому і, 
здавалося б, була забута.

• Діти дошкільного віку – від 3 до 6 років: Діти дошкільного віку часто 
відчувають себе безпорадними і безсилими перед надзвичайною подією. Через 
свій вік і невеликі розміри вони не здатні захистити себе або інших. Як наслідок, 
вони відчувають сильний страх і невпевненість у розлуці з опікунами. Діти 
дошкільного віку не можуть усвідомити поняття постійної втрати. Вони можуть 
вважати наслідки як оборотні або постійні. Протягом тижнів після травматичної 
події ігри дошкільнят можуть повторювати інцидент або катастрофу знову і 
знову. У дітей дошкільного віку також можуть проявлятись фізичні, а не емоційні 
симптоми(наприклад, болі в животі). 

• Діти шкільного віку – від 7 до 10 років: У дитини шкільного віку є здатність 
розуміти постійність втрати. Говорячи про смерть дітям, використовуйте просту, 
пряму мову, уникаючи евфемізмів (наприклад, «помер», «з ангелами»), які можуть 
збентежити або викликати занепокоєння. Діти молодшого віку, які раніше нічого 
не знали про смерть, можуть мати більше запитань, думати з точки зору знайомих 
переживань (наприклад, людина спить) і їм важко зрозуміти ключові особливості 
(наприклад, що смерть необоротна). Деякі діти сильно стурбовані деталями 
травматичної події і хочуть постійно про це говорити. Заклопотаність може 
перешкоджати концентрації дитини в школі, а успішність у навчанні може знизитися. 
Діти також можуть почути недостовірну інформацію від однолітків. Вони можуть 
проявляти широкий спектр реакцій — смуток, загальний страх або конкретні 
страхи повторення катастрофи, почуття провини за дії чи бездіяльність, гнів через 
те, що події не вдалося запобігти, або фантазії грати в рятувальника.

• Підлітки - від 11 до 18 років: З віком у дітей розвивається більш витончене 
розуміння події. Відповіді більше схожі на дорослі. Підлітки можуть демонструвати 
небезпечну поведінку, яка є ризиковою, наприклад, необережне водіння, 
вживання алкоголю чи наркотиків. Інші можуть боятися виходити з дому та 
уникати попередніх рівнів діяльності. Після травми погляд на світ може здатися 
більш небезпечним та ненадійним. Підліток може відчувати себе переповненим 
сильними емоціями, але не в змозі обговорити їх з іншими.

• Якщо ви хочете взяти інтерв’ю або дозволити комусь поговорити з вашою дитиною, 
спочатку перевірте опитувачів. Запитайте, що вони хочуть знати і що планують 
запитати. Якщо у вас є якісь побоювання, не продовжуйте співбесіду. 

• Якщо якісь запитання для вас незручні (наприклад, опитувачі занадто нав’язливі 
або викликають занадто сильні емоції), можна закінчити співбесіду. 
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Про буклет
Spiritual First Aid (укр. Перша Духовна Допомога) забезпечує вас та вашу 
організацію практичними інструментами для надання духовної та емоційної допомоги, 
використовуючи модель допомоги «рівний-рівному» під назвою BLESS CPR. Практичні 
інструменти, базу та навички, необхідні для допомоги людям у вашому оточенні та 
спільноті, які страждають з цього курсу можна отримати на вимогу. Більше інформації за 
посиланням www.spiritualfirstaid.org

Інститут гуманітарних катастроф (ІГК) є першим в країні релігійним 
академічним центром вивчення катастроф. Більше інформації за посиланням 
www.wheaton.edu/hdi

Програма Магістра з Гуманітарних Питань та Лідерства в Умовах Катастроф 
в Уітонському коледжі дає студентам можливість керувати шляхом інтеграції віри, 
практики та досвіду, що базується на доказах для служіння найбільш вразливим людям 
у світі та світовій церкві. Більше інформації за посиланням www.wheaton.edu/hdi

Зв’язатися з нами щодо з приводу цього буклету можна: 
email info@spiritualfirstaid.org


