
 

 

Відновлення через гру. Огляд   

1. Які загальні ознаки психосоціального дистресу у дітей?  

Реакція дітей на кризову ситуацію може відрізнятися в залежності від різних факторів, наприклад, 

від віку. У дітей, які перебувають у стресовій ситуації, спочатку можуть не проявлятися ознаки стресу, 

але згодом, можливо навіть у найближчі тижні, більшість ознак можуть проявитися. Поширеними 

прикладами проявів стресу у дітей є1:  

Фізичні реакції (всі вікові категорії) 
 

Враховуйте, будь ласка, що симптоми, наведені нижче, 

можуть бути проявами інших захворювань, тому передусім 

варто отримати консультацію лікаря-фахівця.  

 

 

    

 Втома 

 Розлади 

шлунково- 

кишкового тракту 

 

 

 Слабкість   

 Запаморечення 

 Тремтіння 

 Біль у грудях  

 

 Біль у тілі 

 Сухість у роті 

 Головний біль 

 Задуха 

      

Вік Реакції 

 

  0-3 років 

 

    

 Збільшення потреби перебувати на руках 

у дорослого 

 Регрес у поведінці (повернення до 

поведінки притаманної дитині більш 

раннього етапу розвитку)  

 Зміни у режимі дня (сон, харчування) 

 Підвищена дратівливість  

 

 Гіперактивність 

 Підвищений рівень тривожності 

 Збільшення потреби в увазі 

 Плаксивість 

   

 4-6 років 

    

     

 Потреба перебувати на руках у дорослого 

 Регрес у поведінці (повернення до 

поведінки притаманної дитині більш 

раннього етапу розвитку)  

 Зміни у режимі дня (сон, харчування) 

 Підвищена дратівливість  

 Зниження уваги 

 

 Млявість або гіперактивність 

 Відсутність бажання гратися 

 Прагнення усе контролювати  

 Небажання говорити  

 Часті прояви стурбованності та 

занепокоєння 

 

7-12 років 

     

 Усамітнення 

 Часті занепокоєння 

 Зміни у режимі дня (сон, харчування) 

 Підвищена дратівливість   

 Часті прояви агресії 

 Підвищений рівень тривожності 

 

 Непосидючість  

 Погіршення пам'яті та уваги 

 Психосоматичні та фізичні симптоми  

 Часті розмови про одні і ті ж 

події/зацикленість на чомусь 

 Почуття провини  

13-17 років 

(підлітки) 

     

 Відчуття сильного горя 

 Надмірна турбота про інших   

 Почуття провини та сорому  

 Недовіра владі 

 Збільшення готовності ризикувати 

 Агресія  

 Саморуйнування  

 Відчуття безвиході  

                                                             
1 UNICEF (2022). Common signs of psychosocial distress in children. 

 



 

 

2. Як зрозуміти, що дитині необхідна допомога спеціаліста?  

 Діти, у яких спостерігаються перераховані ознаки протягом тривалого часу, потребують допомоги 

спеціаліста. 

 

 Усамітнення 

 Пасивність 

 Уникнення людей 

 Небажання говорити та відповідати на запитання 

 Стурбованість 

  

 Погане самопочуття: сильний головний біль, 

тремтіння, втрата апетиту, відчуття фізичного 

болю 

 Агресія, бажання нашкодити іншим 

 Розгубленість та пригніченість  

 

3. Що робити, якщо під час ігрової діяльності дитина демонструє ознаки дистресу?  

Дуже важливо залучати до проведення активності двох або навіть трьох фасилітаторів. Це 

дасть змогу одному із фасилітаторів відійти разом із дитиною, яка демонструє ознаки дистресу і якій 

складно брати участь в активності. Така дитина потребує індивідуальної підтримки. Один фасилітатор 

може продовжувати працювати з групою, а інший – у безпечному та тихому місці надає 

психосоціальну підтримку дитині, яка цього потребує. 

Дотримуйтеся загальноприйнятих вимог та дев’яти основних кроків базової психосоціальної 

підтримки:  

o Безпека насамперед: переконайтеся, що знаходитесь у безпечному місці. Важливо мати 

поруч колегу-фасилітатора, щоб Ви мали можливість приділити увагу іншій людині. 

o Дайте знати, хто Ви: якщо Ви не знайомі з людиною, яка потребує підтримки, представтеся, 

чітко назвавши своє ім’я та посаду (роль). Дайте зрозуміти людині, що ви готові їй допомогти. 

Запитайте ім’я людини, щоб ви могли до неї звернутися. 

o Будьте спокійними: важливо створити спокійну атмосферу. Ваш спокій може підтримати 

людину. 

o Слухайте та підтримуйте спілкування: не примушуйте людину говорити. Будьте терплячими і 

запевніть, що Ви готові допомогти і вислухати. Дотримуйтеся трьох кроків: дивіться, слухайте 

та піклуйтеся. 

o Проявляйте турботу та цікавтеся потребами: за можливості перейдіть до тихого місця для 

розмови, запропонуйте склянку води або вкритися ковдрою. Ці прояви турботи допоможуть 

людині почуватися в безпеці. Обов’язково запитайте людину про її потреби. 

o За необхідності, виконайте вправи на заземлення ( якщо людина хвилюється -  запропонуйте 

їй дихати повільно, якщо людина дезорієнтована -  допоможіть зорієнтуватися у просторі і 

часі, а також хто ви. Попросіть людину звернути увагу на речі у просторі (наприклад, «Назвіть, 

що ви бачите?»). Допоможіть людині пригадати власні дієві способи подолання проявів 

стресу та пригадати людей, до яких вона може звернутися за підтримкою). 

o Надавайте чітку достовірну інформацію: переконайтеся, що людина зрозуміла, що і де 

відбувається та яку допомогу вона може отримати. Використовуйте прості та зрозумілі слова, 

а не складні. Зробіть повідомлення простим і повторіть його або запишіть за потреби. 

Запитайте, чи все зрозуміло, і чи є ще запитання. 

o Залишайтеся поруч: намагайтеся не залишати людину наодинці. Якщо необхідно відійти, 

попросіть колегу (друга) залишитись біля людини, доки ви повернетеся, або зробіть це, коли 

людина трохи заспокоїться. 

o За потреби запропонуйте консультації спеціалістів: працюйте з людиною лише в межах своїх 

умінь. За необхідності, поясніть людині, яка опинилася в стресовій ситуації, що є інші  



 

 

спеціалісти, такі як: лікарі, медсестри, консультанти та спеціалісти з психічного здоров’я, які 

можуть їй надати необхідну допомогу. Допоможіть людині знайти контактну інформацію 

відповідної служби і переконайтеся, що вона чітко розуміє свої наступні кроки щодо 

отримання подальшої допомоги. 

  

4. Які вправи з техніки заземлення я можу зробити, щоб підтримати дитину, яка, можливо, 

перебуває в дистресі?  

Якщо дитина переживає, можна виконати вправи на заземлення. Це може бути щось просте, 

наприклад, запитати, які звуки вона чує. Доречно ставити це запитання, якщо це безпечні звуки. 

Вправи на глибоке дихання можуть допомогти заспокоїти центральну нервову систему. 

Виконайте вправи на глибоке дихання для зняття напруги і тривоги разом з дитиною:  

o Попросіть покласти одну руку на груди, а іншу - на живіт, глибоко вдихніть і сконцентруйте 

увагу на руці, яка підніметься разом з диханням. 

o Поясніть дитині, що ми переважно дихаємо грудьми, але коли нам потрібно заспокоїтися та 

розслабити тіло, то необхідно дихати животом. 

o Попросіть дитину уявити, що в животі є повітряна кулька, і коли ми вдихаємо, повітряна кулька 

наповнюється повітрям, і живіт збільшується. Коли ми видихаємо, то повітря виходить, і живіт 

втягується. 

Також можна уявити себе левом: зробити глибокий вдих і видих, як лев, та висунути язик. 

 


