
ДОПОМОГА  ДІТЯМ ТА ПІДЛІТКАМ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Хто, зазвичай, потребує особливої уваги в екстремальній ситуації? 

 

Дітям та підліткам, які розлучилися зі своїми батьками або 

піклувальниками, в першу чергу потребують турботи з боку 

оточуючих і допомоги в задоволенні основних життєвих потреб. 

Вони особливо потребують захисту. 

 

Кризові події руйнують звичний світ дітей та підлітків, який 

складається зі знайомих і близьких людей, звичного середовища 

перебування і життєвого устрою, що давали їм відчуття власної 

безпеки. Діти, які постраждали від кризи, схильні до ризику 

насильства, жорстокого поводження. 

 

Упродовж останніх десятиліть досвід травматизації у ранньому 

дитинстві перебуває у фокусі інтенсивних наукових досліджень, і на 

сьогодні відомо доволі багато про негативний вплив травматизації на 

психологічний розвиток дитини та на формування центральної 

нервової системи. Досвід хронічної травматизації веде до 

формування у дитини відчуття постійної загрози, що переводить її 

мозок у стан постійного очікування на небезпеку. У разі розвитку 

травми джерелом небезпеки є ті особи, до яких природно дитина 

повинна б мати прив’язаність, які б мали задовольняти її емоційні та 

біологічні потреби, бути джерелом безпеки. Тому, як не 

парадоксально, джерело безпеки стає водночас джерелом небезпеки, 

що веде до формування дезорганізованої моделі прив’язаності. 

Поведінка дитини дезорганізовується між полярно протилежними 



сприйняттями особи батьків: «я боюся тебе/я прагну твоєї любові», 

«я потребую тебе/я ненавиджу тебе» тощо. 

 

Такі протилежні досвіди не можуть цілісно інтегруватися у 

головному мозку дитини – відповідно психобіологічні системи мозку 

дитини так само дезорганізовуються, і в психіці дитини починають 

співіснувати окремі «частки» її досвіду: частка, яка уникає стосунків, 

і частка, яка прагне стосунків, частка, яка переживає злість, і частка, 

яка переживає страх, частка, яка пам’ятає досвід скривдження, і 

частка, яка нічого не пам’ятає і т. п. Таке розщеплення 

спостерігаються як у її емоційному житті, так і в її пам’яті, поведінці, 

тілесному функціонуванні. 

 

Повторний, часто непередбачуваний характер травматичних подій 

веде до формування у дитини «очікування на напад» – її тіло 

постійно «мобілізоване», у стані хронічного стресу, концентрація 

гормонів стресу також підвищена, що призводить до дисрегуляції 

біологічних функцій (сон, їжа, виділення тощо), пригнічення функцій 

імунної системи, психосоматичних захворювань. 

 

Пам’ять про травматичні події не може належним чином 

організуватися, інтегруватися. Частини пам’яті можуть бути 

«дисоційовані» – немов приховані за кулісами – і тоді має місце 

амнезія, інші частини пам’яті некеровані: вони можуть переживатися 

дитиною знову і знову. Коли внутрішній світ дитини переповнений 

такими болючими спогадами, фрагментами травматичної пам’яті, це 

немов жити у замку, в підземеллі якого живуть привиди, які 

переслідують його господаря. Життя у такому «замку» стає дуже 

дезорганізованим – керувати увагою, належним чином 

організовувати свою поведінку відповідно до цілей стає дуже 



складно. Дезорганізація психічного життя, дезінтеграція систем 

мозку призводять до порушень планування, керування увагою, 

самоорганізації поведінки, порушень контролю імпульсів тощо. 

Підкіркові відділи мозку, що відповідають за тривогу, реакції 

втечі/нападу постійно активовані, що робить реакції дитини на 

стимули зовнішнього світу дисрегульованими. Дитина сприймає 

небезпеку там, де її нема, вона реагує нападом, агресією або ж 

страхом/втечею, реакцією замри/«відключись» на відносно 

нейтральні події. Очікування нападу/небезпеки веде до тотальної 

недовіри, сприйняття інших людей виключно як джерела небезпеки 

та скривдження. Дитина приписує іншим людям негативні мотиви, 

очікує від них агресивної поведінки, продовження скривдження, їй 

важко повірити, що наміри, ставлення інших людей можуть бути 

іншими. 

 

В особливо тяжких випадках, коли скривдження було надто багато і 

коли не було жодної доброї близької людини, щоб дитина могла 

зрозуміти, що у світі, крім ненависті та скривдження, є ще щось 

інше, у дитини може сформуватися відчуття, що насильство й 

скривдження є нормою стосунків. Тому дитина може почати сама 

кривдити інших, зокрема слабших, або ж приймати пасивну роль 

жертви – як у дитинстві, так і в дорослому віці. Досвід скривдження, 

травматизації переповнює внутрішній світ дитини почуттями страху, 

сорому, злості, провини, образи, самотності тощо. Ці почуття дитина 

не може самостійно інтегрувати, відповідно вони можуть бути 

«витіснені» (тоді спостерігаємо емоційне оніміння, без емоційність), 

або ж проявлятися поведінковими реакціями, бурхливими викидами 

їх «назовні» у формі нападів люті, плачу тощо. Спробами регуляції 

почуттів можуть стати мастурбація, самопошкоджуюча поведінка, з 

часом – алкоголь, наркотики та інші, більш «дорослі» способи 

регуляції почуттів. 



 

Досвід хронічної травматизації у дитинстві, спричиняючи численні 

порушення та негативно впливаючи на розвиток дитини, робить її 

схильною до вторинного розвитку ряду психіатричних розладів у 

дитинстві, підлітковому та дорослому віці, зокрема поведінкових 

розладів, зловживання психоактивними речовинами, розладів 

особистості, харчової поведінки тощо. 

 

Те, як діти реагують на труднощі кризи, залежить від їх віку та рівня 

розвитку. Це також залежить від того, як взаємодіють з ними їхні 

батьки, піклувальники та інші дорослі. Наприклад, маленькі діти не 

здатні повністю зрозуміти, що відбувається навколо, і особливо 

потребують підтримки дорослих. Зазвичай діти справляються краще, 

коли поруч знаходяться сильні, спокійні дорослі. У дітей і підлітків 

виявляються такі ж реакції дистресу, що й у дорослих. Але в них 

також можуть виникати деякі з наступних специфічних реакцій: 

 

• Маленькі діти можуть повернутися до поведінки, що притаманна 

більш ранньому віку (наприклад, смокчуть палець або мочаться в 

ліжко), можуть чіплятися за батьків або піклувальників, а також 

менше займатися іграми або повторювати одну і ту ж гру, пов’язану з 

тривожними подіями. 

 

• Діти шкільного віку деколи вважають себе винуватцями негативних 

подій, у них виникають нові страхи, вони стають менш 

доброзичливими і привітними, відчувають себе самотніми або надто 

стурбовані захистом або порятунком людей в умовах кризи. 

 



• Підлітки можуть «нічого не відчувати», вважати, що вони 

відрізняються від своїх ровесників або ізольовані від них, 

здійснювати ризиковані вчинки або проявляти негативізм. 

 

Члени сім’ї, батьки й опікуни – важливе джерело захисту та 

емоційної підтримки для дітей. Діти, розлучені зі своїми близькими, 

під час кризового події виявляються в незнайомому місці, в оточенні 

незнайомих людей. Вони часто сильно налякані і не в змозі 

правильно оцінити ризик і навколишні їх небезпеки. Важливим 

першим кроком є возз’єднання тих, хто залишилися без сімейного 

нагляду дітей, у тому числі підлітків, з їхніми близькими.  Якщо діти 

перебувають разом з батьками, треба намагатися підтримувати 

дорослих в турботі про дітей. 

 

Як дорослі можуть допомогти дітям 

 

Немовлята. Тримайте їх у теплі і безпеці. Тримайте їх подалі від 

гучного шуму і хаосу. Частіше обіймайте і притискайте їх до себе. По 

можливості дотримуйтесь графіку годування і сну. Говоріть 

спокійним та лагідним голосом. 

 

Діти раннього віку. Приділяйте їм більше часу та уваги. Постійно 

нагадуйте їм, що вони знаходяться в безпеці. Поясніть, що вони не 

винні у події, що сталося. Намагайтеся не розлучати дітей з тими, хто 

піклується про них, з братами, сестрами та близькими. По 

можливості виконуйте звичні процедури і дотримуйтеся режиму. 

Простими словами відповідайте на питання про те, що сталося, без 

страшних подробиць. Дозвольте дітям триматися поруч з дорослими, 

якщо їм страшно і вони чіпляються за дорослих. Будьте терплячими з 



дітьми, які повертаються до поведінки, притаманної більш 

молодшому віку, наприклад, смокчуть палець або мочаться в ліжко. 

По можливості створіть умови для ігор і відпочинку. Якщо дорослий 

поранений, перебуває у вкрай пригніченому стані або за іншої 

причини не може піклуватися про свою дитину, постарайтеся 

допомогти йому організувати догляд за дітьми. Тримайте дітей та їх 

близьких разом і не дозволяйте розлучати їх. Наприклад, якщо 

дорослого відвезли, щоб надати йому медичну допомогу, спробуйте 

відправити з ним дітей або докладно запишіть інформацію про те, 

куди його відправляють, щоб діти змогли зустрітися з ним. 

 

Діти старшого віку і підлітки. Приділяйте їм час та увагу. 

Допоможіть їм займатися звичними справами. Поясніть, що сталося і 

що відбувається зараз. Дозвольте їм сумувати, не чекайте, що вони 

виявляться сильнішими. Вислухайте їх міркування і страхи без 

засуджень і оцінок. Чітко визначте правила поведінки і поясніть чого 

чекаєте від них. Запитайте, чого вони побоюються, підтримайте їх, 

обговоріть, як краще вчинити, щоб залишитися неушкодженим. 

Заохочуйте їх прагнення приносити користь оточуючим і надавайте 

таку можливість. 

 

Також майте на увазі, що діти часто збираються навколо місця події і 

можуть стати свідками жахливих подій, навіть якщо вони або їх 

батьки або піклувальники безпосередньо не постраждали. У хаосі 

кризи дорослі часто поглинені своїми турботами і не можуть уважно 

стежити за тим, чим зайняті діти, що вони бачать або чують. 

Постарайтеся захистити дітей від трагічних дій або розповідей 

очевидців. 

 

Що говорити і робити для допомоги дітям 



 

 – Підтримуйте перебування в сім’ї: 

 

• Забезпечуйте перебування дітей разом з батьками та родичами, не 

дозволяйте розлучати їх. 

 

• Якщо з дітьми немає дорослих, передавайте їх на піклування 

надійної мережі або служби захисту дітей. Не залишайте дитину без 

нагляду. 

 

• Якщо на місці немає служби захисту дітей, слід вжити заходи, аби 

знайти їх близьких або зв’язатися з іншою родиною, яка може про 

них подбати. 

 

– Забезпечуйте безпеку: 

 

• Захищайте дітей від трагічних сцен, наприклад, від виду важких ран 

або катастрофічних руйнувань. 

 

• Захищайте дітей від травмуючих оповідань про подію. 

 

• Захищайте дітей від репортерів і від розпитувань сторонніх людей, 

що не входять в групи порятунку. 

 

– Слухайте, говоріть й організуйте дозвілля: 



 

• Зберігайте спокій, говоріть м’яко, будьте привітні з дітьми. 

 

• Вислухайте, що вони думають про події. 

 

• Під час розмови намагайтеся перебувати на рівні їх очей, 

використовуйте прості, зрозумілі їм слова і пояснення. 

 

• Назвіться – назвіть своє ім’я і скажіть, що прийшли допомогти. 

 

• Дізнайтеся ім’я дитини, звідки вона і інші подробиці, які 

допоможуть знайти його близьких та членів сім’ї. 

 

• Якщо з дитиною є батько або піклувальники, допоможіть їм 

забезпечити необхідну турботу. 

 

• Якщо Ви перебуваєте з дітьми певний час, постарайтеся залучити їх 

в гру або просто поговоріть на цікаві для них теми з урахуванням 

віку. 

Пам’ятайте, що у дітей також є власні ресурси для подолання 

труднощів. Дізнайтеся у них, як вони справляються з труднощами, 

підтримуйте використання позитивних стратегій і допомагайте їм 

уникнути негативних. Діти старшого віку і підлітки часто здатні 

надати допомогу в кризовій ситуації. Якщо Ви знайдете безпечні 

способи залучити їх до надання допомоги, це допоможе їм в більшій 

мірі відчути контроль над ситуацією. 


