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Коли інформація про конфлікт чи війну потрапляє на перші 
сторінки преси, це може спричинити почуття страху, смутку, 
гніву та занепокоєння, де б ви не жили.

Діти завжди очікують від своїх батьків підтримку в плані 
почуття захищеності та безпеки, особливо в часи кризи.

Ось кілька порад про те, як розпочати розмову з дитиною, 
підтримати її та заспокоїти.

  1. Дізнайтеся, що дитина   
  знає і що відчуває
Виберіть час і місце, коли ви можете почати розмову 

спонтанно, коли ваша дитина почувається 
комфортно і вільно, наприклад, під час сімейного 

обіду. Намагайтеся не говорити про це просто 
перед сном.

Для початку запитайте свою дитину, що вона знає 
і що відчуває. Деякі діти можуть менше знати про 
те, що відбувається, і не зацікавлені в тому, щоб 
говорити про це, але деякі діти можуть відчувати 

внутрішнє хвилювання. З дітьми молодшого віку 
малювання, розповідання історій та інші заняття 

можуть допомогти почати розмову.

Діти можуть почути новини по-різному, тому важливо перевірити, що вони бачили і чули. Це 
можливість заспокоїти їх і потенційно виправити будь-яку хибну інформацію, яку вони могли 
отримати в Інтернеті, по телевізору, у школі або від друзів.

Постійний потік тривожних зображень і заголовків може змусити нас відчувати, що криза оточує 
нас усюди. Молодші діти можуть не відрізнити зображення на екрані від своєї особистої 
реальності і можуть вважати, що їм загрожує неминуча небезпека, навіть якщо конфлікт 
відбувається далеко від них. Діти старшого віку можуть бачити тривожні речі в соціальних 
мережах і боятися, що події можуть загостритися.

Важливо не применшувати й не ігнорувати їхнє занепокоєння. Якщо вони ставлять вам 
запитання, яке може здатися екстремальним, наприклад: "Ми всі помремо?", запевніть їх, що 
цього не станеться, але також спробуйте з'ясувати, що вони чули і чому це їх хвилює. Якщо ви 
зрозумієте причину їхнього занепокоєння, ви, найімовірніше, зможете їх заспокоїти.

 Обов'язково прийміть їхні почуття і запевніть їх у тому, що те, що вони відчувають, цілком 
природно. Покажіть, що ви слухаєте їх, приділяючи їм усю свою увагу і нагадуючи їм, що вони 
можуть поговорити з вами або іншим дорослим, якому довіряють, коли захочуть.
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2. Будьте спокійні та поводьтеся 
    відповідно до їхнього віку
Діти мають право знати, що відбувається у світі, але дорослі зобов'язані оберігати їх від 
проблем. Ви краще за інших знаєте своїх дітей. Використовуйте мову, що відповідає їхньому 
віку, стежте за їхньою реакцією і стежте за рівнем їхнього занепокоєння.

Цілком нормально, якщо ви теж сумуєте або турбуєтеся про те, що відбувається. Але майте на 
увазі, що діти отримують емоційні сигнали від дорослих, тому намагайтеся не говорити дитині 
про свої страхи. Говоріть спокійно і звертайте увагу на мову тіла, наприклад на вираз обличчя.

Використовуйте мову, що відповідає віку, слідкуйте за їхньою 
реакцією і стежте за рівнем їхнього занепокоєння.

Переконайте своїх дітей, наскільки це можливо, в тому, що ніяка 
небезпека їм не загрожує. Нагадайте їм, що багато людей 

у всьому світі старанно працюють, щоб зупинити 
конфлікт і знайти мир.

Пам'ятайте, що абсолютно нормально 
не мати відповіді на кожне запитання. 

Ви можете сказати, що вам потрібно 
пошукати відповідь, або дати, 

таким чином, можливість їм 
знайти відповіді разом зі 

старшими дітьми. Використовуйте 
веб-сайти авторитетних новинних 

агентств або міжнародних 
організацій, таких як ЮНІСЕФ i ООН. 

Поясніть, що деяка інформація в 
Інтернеті є неточною і що важливо знайти 

надійні джерела інформації.

3. Поширюйте співчуття, 
    а не навішуйте ярлики
Конфлікт часто тягне за собою упередження та дискримінацію, незалежно від того, чи йдеться 
про народ або державу. Розмовляючи зі своїми дітьми, уникайте таких ярликів, як "погані люди" 
або "злі", і натомість використовуйте можливість заохочувати в них співчуття, наприклад, до 
родин, що були вимушені покинути свої домівки.

Навіть якщо конфлікт відбувається в далекій країні, він може спровокувати дискримінацію у 
вашому оточенні. Переконайтеся, що ваші діти не зазнають знущань і не сприяють їм. Якщо їх 
ображали або знущалися з них у школі, запропонуйте їм розповісти про це вам або іншому 
дорослому, якому вони довіряють.

Нагадайте своїм дітям, що кожен заслуговує на те, щоб бути в безпеці в школі та в суспільстві. 
Залякування та дискримінація - це неправильно, і кожен із нас має робити все можливе, щоб 
поширювати доброту та підтримувати один одного.



5. Обережно завершіть розмову
Завершуючи розмову, переконайтеся, що не залишаєте дитину в стані стресу. 
Спробуйте оцінити рівень її занепокоєння, спостерігаючи за мовою її тіла, чи 
говорить вона нормальним тоном і як дихає.

Нагадайте їм, що ви піклуєтеся про них і що ви поруч, щоб вислухати і 
підтримати, коли їм тривожно.
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4. Зосередьтеся на допомозі іншим
Дітям важливо знати, що люди допомагають одне одному мужністю і добротою. 
Знайдіть позитивні історії, наприклад, про рятувальників, які першими приходять 
на допомогу людям, або про молодь, яка закликає до миру.

Відчуття того, що ви щось робите, навіть щось 
невелике, часто може принести велике задоволення.
Запитайте, чи хоче ваша дитина брати участь у позитивних заходах. Можливо, 
вона могла б намалювати плакат або написати вірш про мир, або ви могли б 
узяти участь у місцевому зборі коштів чи приєднатися до петиції. Відчуття того, 
що ви щось робите, навіть щось невелике, часто може принести велике 
задоволення.

>> 
Досліджуйте: 
дитячі пісні 
про мир з 
усього світу

>> Почитайте: 
Як розпізнати 
ознаки 
занепокоєння
в дітей

6. Продовжуйте перевіряти
Як надходять нові новини про конфлікт, так і ви продовжуєте перевіряти, як 
почувається ваша дитина. Як вони почуваються? Чи з'явилися в них нові 
запитання або теми, які вони хотіли б обговорити з вами?

Якщо ваша дитина виглядає стурбованою або засмученою через те, що 
відбувається, зверніть увагу на будь-які зміни в поведінці або самопочутті, 
як-от болі в животі, головні болі, нічні кошмари або проблеми зі сном.

Діти по-різному реагують на несприятливі події, і деякі ознаки занепокоєння 
можуть бути не настільки очевидні. Маленькі діти можуть стати більш 
занурені в себе, ніж зазвичай, тоді як підлітки можуть проявляти сильну 
засмученість або гнів. Багато з цих реакцій тривають лише короткий час і є 
нормальними, коли це реакція на стресову подію. Якщо ці реакції тривають 
досить довго, дитина може потребувати професійної допомоги.

Ви можете допомогти їм знизити рівень стресу, виконуючи разом дихальні
вправи животом:

•  Глибоко вдихніть 5 разів, вдихайте протягом 5 секунд і видихайте протягом 
   5 секунд, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот.
•  Поясніть дитині, що під час вдиху вона повільно надуває живіт, наче 
   повітряну кульку, а під час видиху повітря знову повільно виходить із кульки.

Будьте готові поговорити з дитиною щоразу, коли вона порушує цю тему. 
Якщо це відбувається прямо перед сном, завершіть розмову чимось 
позитивним, наприклад, прочитайте улюблену казку, щоб вона добре заснула.

>> Почитайте: 
Як розпізнати 
ознаки 
занепокоєння 
в дітей

>> Почитайте: 
Заходи, 
спрямовані на 
зниження 
стресу, які 
приносять 
користь вам і 
вашій дитині
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 7. Обмежте потік новин
Слідкуйте за тим, як часто ваші діти отримують 
новини, що містять тривожні заголовки та шокуючі 
фотографії. Обмежте доступ до новин, якщо 
присутні молодші діти. З дітьми старшого віку 
використовуйте це як можливість обговорити, 
скільки часу вони витрачають на новини та яким 
джерелам довіряють. Також звертайте увагу на те, 
як ви обговорюєте конфлікт з іншими дорослими, 
якщо ваші діти можуть чути цю розмову.

Наскільки це можливо, постарайтеся відволікти їх, 
граючи в ігри або вирушаючи на спільну 
прогулянку.

8. Подбайте про себе
Ви зможете краще допомогти своїм дітям, якщо 
і ви також вмієте добре впоратися із ситуацією. 
Діти відчують, як ви ставитеся до новин, і їм 
стане легше, знаючи, що ви спокійні й у безпеці. 

Якщо ви відчуваєте занепокоєння або смуток, 
знайдіть час для себе і зверніться до інших 
родичів, друзів і людей, яким ви довіряєте. 
Слідкуйте за тим, як ви споживаєте новини, і 

намагайтеся визначати 
ключові моменти протягом 
дня, щоб просто перевіряти, 
що відбувається, замість 
того, щоб постійно 
перебувати в мережі. 
Наскільки це можливо, 
приділяйте час тому, що 
допоможе вам розслабитися 
і відновитися.

>> Почитайте: 
Заходи, 
спрямовані на 
зниження 
стресу, які 
приносять 
користь вам і 
вашій дитині
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