
Як допомогти своєму 

підлітку під час війни: поради 

для батьків. 

У підлітків, у їхньому віці, психіка є  

вразливою, оскільки вона ще формується. На 

це накладаються гормональні перебудови, що 

робить дітей цього віку ще більш чутливими 

до всього, що їх оточує та відбувається з 

ними. А зараз ще й стрес через війну, переїзд 

на нове місце, дискомфорт і невизначеність 

"що буде далі", розлука з кимось із членів сім’ї 

або ж узагалі втрата чи пережите 

насильство.  

Пережитий стрес може позначатись і на успішності. Адже під час небезпеки в людини 

вмикається "режим виживання. Включаються автоматичні реакції "бий", "біжи" або "завмри". 

У цей момент блокується раціональне мислення, тобто не дає нам зосередитися, 

аналізувати, запам’ятовувати й вчитися. Тож, наприклад, якщо хтось міг скласти ЗНО на 200 

балів, за обставин тривалого стресу має ризик провалити іспит. 

Тому важливо пояснити дітям, що з ними відбувається. Що це не тому, що хтось "розсіяний 

нездара", а тому, що нашому мозку потрібен час на відновлення. 

Найпоширеніші запити підлітків і як на них відповісти батькам 

1. Відсутність спілкування з однолітками/друзями.  

 Правило 1. Якщо дитина не спілкується ні з ким на новому місці і не прагне – не вимагайте 

від неї цього. Ніяких «та йди на вулицю». 

 Правило 2. Водночас не залишайте свого підлітка ізольованим. Намагайтеся залучати до 

будь якої своєї справи. 

 Правило 3. Не наполягайте, а пропонуйте, будьте прикладом. 

Якщо підліток, навпаки, прагне контактів та спілкування – можете допомогти йому 

залучатися у ті нові громади, де він зараз, поступово познайомитися з новими людьми. 

2. Відчуття безсилля через неможливість ухвалювати рішення щодо свого життя. 

Часто підлітки скаржаться, що батьки їх вивезли за кордон чи до іншої місцевості, натомість 

їхні друзі залишилися в Харкові. 

 Правило 1. Поясніть підлітку: "Я розумію, чому ти так почуваєшся, я б на твоєму місці 

почував себе подібно, втративши друзів, те попереднє життя, яке ти мав". 

 Правило 2. Спробуйте акцентувати не на тому, що втрачено, а на тому, що ви маєте зараз 

і що можете робити на новому місці, де ви є. 

 Правило 3. Намагайтеся на новому місці включатися в діяльність спочатку самі, аби бути 

прикладом для дитини, говорити про те, що відбувається. І головне – дбайте про власні 

ресурси. Це теж приклад для вашого підлітка. 

3. Відчуття провини, бо "війна, а я нічого не роблю". 

 Правило1. Поясніть своїй дитині, що вони потрібним своїй родині і країні просто своїм 

існуванням. І навіть, якщо вашим дітям 16 років, то вони стануть у нагоді своїй країні просто 

у якості громадянина. Не обов’язково носити мішки з піском чи йти на лінію фронту, буди 

корисним можна – продовжуючи навчатися і допомагати своїй родині у дрібницях.  

 Правило 2. Бути потрібним можна, якщо ти залучений до будь-якого волонтерства – це 

діяльність, яка дуже допомагає стабілізації. Можна допомагати фізично у волонтерських 

пунктах, можна бавитися з дітьми та підтримувати їх та їхні сім’ї.  



4. Відчуття агресії 

 Правило 1. Пам’ятайте, що агресія – це поведінка у відповідь на емоцію злості. Тому 

намагайтеся стримуватися при спілкуванні з дітьми. А також вчить їх контролювати свої 

емоції. Не залишайте дитину сам на сам, якщо вона відчуває злість. Спробуйте спокійно 

обійняти та сказати , що ви поряд. Поговоріть з дитиною. 

"Емоції – як повітря, ти не можеш комусь сказати: "Не дихай". І нормально її відчувати, 

питання в тому, як її переживати", – радять психологи. 

Гарний спосіб впоратися з агресією, яка виникає, – робити фізичні вправи, зайнятися 

інтенсивним спортом/фізкультурою або ж навпаки – медитацією. Поганий – трощити все, що 

бачиш, і битися. 

Отож, важливо пояснювати дітям, що відчувати агресію – це нормально. Проте її не можна 

скеровувати на себе та на інших, щодо цього мають існувати правила і слідуванню цих правил 

важливо скеровувати дітей. 

5. Тривожність і страх перед невизначеністю. 

 Правило 1. Невизначеність – це частина нашого життя. Зараз ми вчимося толерувати 

невизначеність. Ми всі вже трохи цього навчилися під час пандемії COVID, тож наші 

підлітки вже трохи готові до цього, мають досвід з невизначеністю у навчанні.  

 Правило 2. Чарівні слова: "Ми вчимося жити в умовах невизначеності, а все, що треба 

вчити, займає час".  

Пояснити дитині, що ви її розумієте в прагненні знати, що буде далі, але це неможливо. Що 

у вас і в неї вже є досвід справлятися із невизначеністю, тобто спиратися на пережитий 

досвід. 

 Правило 3. Те, що допомагає – зосередитися на тому, що є тут і тепер, а не на 

переживаннях за майбутнє.  

6. Нав’язливі думки. 

Коли в дитини неконтрольовано або, наприклад, через різкий шум виникають спогади та 

думки про жахи, які вона пережила, можливо застосувати техніки заземлення, які допоможуть 

повернути собі відчуття безпеки. 

 Перша техніка: активація відчуттів, які допомагають відчути реальність тут і зараз: що ти 

чуєш, що ти бачиш, чим тобі пахне? 

 Друга: пояснити, що спогади, які травмують, – це небажані думки, і ми можемо їх заміняти 

бажаними думками.  

Кожен раз, коли тобі приходить думка або страшна картинка, яку ти бачив, коли тікав з 

жахливого місця, у своїй голові її можна замінювати приємною картинкою, наприклад, спогадом 

про море або про гарне свято, гру з друзями. Щось, що допоможе змінити відчуття страху. 

І наголошуйте: це нормально мати такі думки зараз. Їх з часом буде менше, ми навчимося 

давати собі з ними раду. 

7. Як допомогти дитині адаптуватися 

Фахівці радять звернутися за допомогою і відвідати групові заняття. Це допоможе і 

підлітку, і батькам навчитися працювати зі спогадами, що травмують, та зі стресом у 

майбутньому, розпізнавати свої емоції та давати з ними раду. 

Треба включатися, розуміти, що так дитина може підтримати інших своєю присутністю, і це 

додає їй окремого статусу. Навіть бути і чути – теж допомога. 

Бережіть себе, шановні батьки, та своїх дітей! 

     

 Практичний психолог 

ЗіноваМ.А. 


