
Пам’ятка для батьків «Як допомогти підлітку впоратися зі стресом» 

Поведінка, симптоматика 

у підлітка 

Що можуть зробити батьки 

Дистанційованість, 

почуття сорому і вини 

Створіть комфортні умови, щоб обговорити з підлітком травматичну подію і його 

почуття. Підкресліть, що його почуття нормальні. Скорегуйте його почуття 

надмірної відповідальності і провини, реалістично вказавши на те, що насправді 

могло бути зроблено, щоб запобігти ситуації. «Ми не могли взяти бабусю з 

собою, бо вона не хотіла їхати і прийняла самостійне рішення залишитися. Твоєї 

вини тут немає» 

Збентеженість щодо 

власних страхів, 

ранимість, страх 

отримати штамп 

ненормального 

Допоможіть підлітку зрозуміти, що його почуття нормальні: «Я відчував себе так 

само, боявся, був безпорадним. Більшість людей почувають себе так, коли з ними 

відбувається нещастя, навіть якщо вони зовні спокійні». Заохочуйте його 

підтримувати стосунки з близькими та однолітками. «Дуже дякую, що пограв зі 

своєю маленькою сестричкою. Їй вже набагато краще» 

Страх того, що подія 

повториться, і реакції на 

спогади 

Допоможіть підлітку розібратися в ситуації, поясніть різницю між нещастям і 

пов’язаними з ним спогадами. «Якщо тобі щось нагадує про цю подію, ти можеш 

спробувати сказати самому собі: «Зараз мені сумно, бо я згадав про нещастя, але 

тепер все інакше, тому що все позаду і я в безпеці». Поясніть йому, що 

повідомлення про подію в телевізорі можуть викликати страх того, що все 

повториться. «Якщо дивитися телевізор, можна зробити собі ще гірше, тому що 

показуються ті самі картинки. Давай вимкнемо телевізор?» 

Раптова зміна у 

відносинах з людьми. 

Підлітки можуть 

віддалятися від батьків, 

родини, однолітків; 

можуть різко реагувати 

на поведінку батьків. 

Збирайтеся частіше всією сім’єю і говоріть про те, як ви всі себе почуваєте. 

Зверніть увагу на те, що саме сім’я і друзі дають необхідну підтримку після 

нещастя. «Знаєте, наші почуття абсолютно нормальні після того, що ми 

пережили. Добре, що ми тримаємося разом». Навчіть бути терплячим щодо 

різних реакцій членів сім’ї на нещастя. «Ти молодець, що залишався спокійним і 

допомагав, коли тієї ночі кричав твій молодший брат». Визнавайте 

відповідальність за власні почуття. «Я хотіла би вибачитися за те, що так різко 

поводилася з тобою вчора. Я буду працювати над тим, щоб залишатися 

спокійною». 

Дистанційованість, 

почуття сорому і вини 

Створіть комфортні умови, щоб обговорити з підлітком травматичну подію і його 

почуття. Підкресліть, що його почуття нормальні. Скорегуйте його почуття 

надмірної відповідальності і провини, реалістично вказавши на те, що насправді 

могло бути зроблено, щоб запобігти ситуації. «Ми не могли взяти бабусю з 

собою, бо вона не хотіла їхати і прийняла самостійне рішення залишитися. Твоєї 

вини тут немає» 

Бажання завчасно почати 

доросле життя. 

Наприклад, кинути 

школу або одружитися 

 

Намагайтеся переконати підлітка відкласти важливі рішення і якось інакше 

вселити в нього почуття впевненості. «Я знаю, що ти думаєш про те, щоб кинути 

школу і знайти роботу, аби підтримувати нас грошима. Однак поспіхом не варто 

приймати такі серйозні рішення. Ми працюємо над тим, щоб владнати ситуацію» 

Радикальні зміни в 

переконаннях 

Поясніть, що зміни в переконаннях людей, які пережили таке нещастя, 

трапляються дуже часто і з часом проходять. «У всіх нас велике нещастя. Коли в 

житті трапляються такі події, всі люди відчувають страх, деякі виходять із себе, 

навіть хочуть помститися. Зараз це здається неймовірним, але через якийсь час 

ми всі знову будемо відчувати себе краще і повернемося до звичайного життя» 

Турбота про інших та їх 

сім’ї 

Допоможіть дитині знайти заняття, які відповідали би її настрою і були 

важливими (прибрати навколо гуртожитку, збирати для постраждалих речі або 

іншу допомогу). 
Джерела: National Child Traumatic Stress Network; National Center for Post-traumatic Stress Disorder; WHO manual “Psychological First Aid. Field operations guide. 2nd 

edition”. 
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