
ЯК РОЗПІЗНАТИ 
ПРОЯВИ 
ТРИВОГИ 
В ДІТЕЙ
Звичайні реакції
дітей на стрес



 

 
Джерело:

https://www.unicef.org/parenting/child-care/how-to-recognize-signs-of-distress#activities



Как справиться со стрессом   |  1

Діти по-різному реагують на небажані події в їх оточенні. 
Культура впливає на те, як ми виражаємо свої емоції. У 
деяких культурах, наприклад, неприйнятно демонструвати 
сильні емоції, такі як голосний плач, тоді як в інших це цілком 
нормально.

Деякі ознаки проблеми можуть бути не такими очевидними. 
Ось деякі ознаки проблем в різному віці. Різні діти 
виявлятимуть різні ознаки присутності проблеми.

Звичайні реакції дітей на стрес.

Багато з цих реакцій тривають лише короткий час і є 
нормальними, коли мова йде про стресові події. Якщо ці 
реакції тривають досить довго, дитина може потребувати 
професійної допомоги. 

?Чи відомо вам?  
Під час стресу та кризи діти спостерігають 
за поведінкою та емоціями дорослих, щоб 
зрозуміти, як керувати своїми.
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 Дитина замикається в собі
 Часта турбота про інших постраждалих
 Зміна режиму сну та харчування
 Підвищене відчуття страху
 Підвищена дратівливість
 Часта агресія
 Неспокійність
 Втрата пам'яті та концентрації
 Фізичні симптоми / психосоматичні
 Часто розповідає про подію або повторює її в грі
 Вони почуваються винними або самі звинувачують себе

13-17 років
(підлітки)

 Сильна засмученість
 Прояв надмірної турботи про інших
 Почуття провини та сорому
 Все більше зухвало ставиться до авторитетів
 Підвищена схильність до ризику
 Агресивність
 Саморуйнівність
 Відчуття безнадії

7-12 років

 
 

 Прив’язаність до своїх вихователів більше, ніж зазвичай
 Повернення до попередньої (в молодшому віці) поведінки
 Зміна режиму сну та харчування
 Підвищена дратівливість
 Підвищена гіперактивність
 Страх
 Дитина стає більш вимогливою
 Частіший плач

Вік Реакція

0-3 роки

 Прив’язаність до своїх вихователів більше, ніж зазвичай
 Повернення до попередньої (в молодшому віці) поведінки
 Зміна режиму сну та харчування
 Підвищена дратівливість
 Зниження концентрації
 Знижена активність або гіперактивність
 Зниження інтересу до іграшок та ігор
 Виконання ролей дорослих
 Дитина перестає розмовляти
 Прояви тривожності або стурбованості

4-6 років
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Всі вікові групи 
- фізичні реакції.
Це також можуть бути 
ознаки соматичного 
захворювання, тому, 
будь ласка, відведіть 
дитину до лікаря, щоб 
виключити будь-яку 
фізичну проблему.

 Замкнена або дуже тиха поведінка з              
         незначним рухом або без нього
 Ховається або триматися подалі 
         від інших людей
 Не відповідає іншим, не розмовляє
 Надзвичайне і тривале занепокоєння
 Фізичні симптоми поганого самопочуття;
         тремтіння, головний біль, втрата апетиту, біль
 Агресія, потреба вчинити біль іншим
 Сплутаність свідомості або дезорієнтація

Дуже серйозними 
дистрес-реакціями у 
дітей вважаються такі, 
які з’являються 
продовж тривалого 
часу.
Діти, у яких ці 
симптоми тривають, 
потребуватимуть 
професійної 
підтримки
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Емоційний контроль

Пандемія COVID-19 була емоційно важким часом для всіх, і багато дітей сильно 
постраждали. Слід регулярно перевіряти, як почувається ваша дитина. 
Перевірка емоційного стану означає прямо чи опосередковано запитувати дітей 
«Як ти почуваєшся?». Один із способів контролю — попросити дитину 
намалювати або розфарбувати картинку. Попросіть їх розповісти вам більше про 
малюнок, наприклад, що вони намалювали або чому вони використали певний 
колір. Це може допомогти деяким дітям поговорити про те, що вони відчувають, 
тоді як іншим дітям буде приємно показати малюнок, не розмовляючи, дайте 
дитині вирішити самій. 

Дії, які сприятимуть зменшенню стресу та 
підтримають благополуччя вашої дитини

Ці дії можна виконувати з вашою дитиною, щоб зменшити рівень стресу, а 
також показати їй позитивні стратегії якнайшвидшого подолання стресу та 
підтримки її благополуччя. Ці заняття також корисні для вас, і ви можете 
виконувати їх разом з дитиною.

Як розпізнати прояви тривоги в дітей

 Біль у животі
 Запаморочення 
 Тремор
 Головний біль
 Загальні болі

 Втомленість
 Напружені груди
 Важке дихання
 Сухість у роті
 М'язова слабкість
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Дихання животом
Часто під час стресу наше дихання стає поверхневим, високо в грудях, і ми забуваємо 
дихати глибоко животом. Черевне (абдомінальне) дихання має дуже заспокійливий 
ефект і допомагає нам втягувати кисень глибоко в легені.
Як це робити:
 Покладіть руку на живіт
 Зробіть глибокий вдих протягом 5 секунд, 5 секунд вдихайте і 5 секунд 

видихайте, вдихайте через ніс і видихайте через рот
 Поясніть дитині, що при вдиху вона повільно надуває живіт, як повітряна кулька, 

а при видиху повітря знову повільно виходить з кульки.

Моє особливе місце
Іноді світ навколо нас може здатися приголомшливим. Якщо ви на хвилинку уявите, 
що знаходитесь десь, де ви відчуваєте себе заспокоєним і вільним від стресу, це 
допоможе дітям відчути себе в безпеці. Ось завдання, яке допоможе вашій дитині 
уявити таке місце.
Як це робити:
 Сядьте або ляжте в зручне положення, закрийте очі та розслабтеся
 Зробіть кілька глибоких повільних вдихів через ніс і в живіт. Видихніть через рот
 Продовжуйте дихати повільно і спокійно. Повільний довгий вдих, а потім 

повільний довгий видих
 Слухайте і слідкуйте за оповіданням в своїх думках. Уявіть, що ви потрапили в 

якесь оповідання:
«Уявіть, що ви стоїте на білому піщаному пляжі. Рано вранці, тихо. Сонце 
повільно сходить, і ви відчуваєте тепле світло на обличчі та тілі. Ви відчуваєте 
щастя і спокій. Пісок під босими ногами м'який і теплий. Легкий вітерець пестить 
обличчя. Небо блакитне, відкрите, а вгорі літають і співають птахи. Це безпечне 
місце, і тут можна відпочити. Це місце, куди завжди можна повернутися, яке 
завжди поруч, у твоєму серці. Ви можете відвідати це місце, коли захочете. Тепер, 
дуже поступово, знову почніть помічати своє дихання – м’який ритм вдиху та 
видиху.  Зверніть увагу на відчуття повітря на шкірі. Дуже тихо почніть ворушити 
пальцями рук і ніг. Вдихніть і добре потягніться. Глибоко видихніть. Коли будете 
готові, відкрийте очі».

Написання листа
Якщо під час пандемії ваша дитина не змогла побачити друзів або членів родини, 
написання листа може допомогти їй встановити зв’язок із цією людиною, навіть якщо 
її нема поруч.
Як це робити:
 Попросіть дитину написати листа або намалювати малюнок людині, яку вона 

любить і давно не бачила
 Що б ви хотіли їм сказати, якби вони сьогодні сиділи з вами поруч?
 Що вам у них подобається?
 Які спогади про них викликають у вас посмішку?

Как распознать признаки тревожности у детей
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