
 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

 ДІТЕЙ ТА РОДИН В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ: 

 ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ 

ТЕТЯНА СТЕЦІЄНКО 





ПОРАДИ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

 ДЛЯ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ СТРЕСОВОЇ СИТУАЦІЇ 

ДИХАЙТЕ! 

ВИПИЙТЕ СКЛЯНКУ 

ВОДИ МАЛЕНЬКИМИ 

КОВТКАМИ! 

ДОТИК ДО РЕАЛЬНОГО! 

СФОКУСУЙТЕ УВАГУ НА 

ДЕТАЛЯХ! 

ПОГОЙДУВАННЯ! 

МАСАЖ ОЧНИХ ЯБЛУК! 

РОЗСЛАБЛЕННЯ! 

МЕТОД ГУМОВОЇ 

СТРІЧКИ! 



Д ГУМ 
ІГРИ ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ 

ТІЛЕСНІ ІГРИ 

 Гра «Доброго ранку носик» (щічки, лобик і т.д.) 

 

 Гра «Ліплення»– (розминати тіло, як тісто чи 

пластилін) 

 

 Гра  Поцілунки» – квадратні, трикутні, овальні.. 

 

 Гра «Якого кольору  твій поцілунок?» (зелений, 

синій, червоний) 

 

 Гра «Обійманці» (обійми мене сильніше, ніж я) 

 

 Вправа «Очищення» 



  ДИТЯЧІ ЗАБАВЛЯНКИ 

Вранці прокидаємось 

Матусю дослухаємось 

Якщо треба - швидко взулись 

І вдягнутись не забули 

Взяли іграшку рідненьку 

І сховались тихенько 

Час у хованки погратися 

Будемо весело сміятись 

Тишком – нишком поховались 

І за руки міцно взялись. 

Трішки часу посиділи 

Потім гучно тупотіли 

Ангелам скажемо Спасибі 

Посміхнемось Україні! 

Як літає літачок –  

Треба брати рюкзачок, 

Одягнутися швиденько, 

Й слухати, що скаже ненька. 

Ми крокуємо у сховок 

Раз, два, три 

Ми взяли рюкзак любові 

Раз, два, три. 

Сильну армію ми маємо, 

Воїнам ми довіряємо!! 



ІГРИ З ДІТЬМИ 

ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У БОМБОСХОВИЩУ 



ІГРИ ЗІ СЛОВАМИ 

- Гра «Питання» 

- Гра «Чотири слова» 

- Гра «Малювання 

словом» 

- Гра «Покажи слово» 

- Гра «Неіснуюче слово» 

- Гра «Асоціації» 
 



ТИХІ ІГРИ 

Пальчикові ігри 

• «Моя сімя», 

• «Пальчики гуляють»  

• «Рахування пальчики разом з дитиною»  

• «Малювання на долоні»  

• «Літери та числа» 

 

• «Казкові історії. Пишемо власну казку» 

 

•  Гра «Мовчанка» 

 

•  Гра «Зіпсований телефон»  

 

• Гра «Предмет за ознакою» 



ІГРИ, 

 В ЯКІ ЛЕГКО ГРАТИ БУДЬ - ДЕ 

 Гра «П’ять відчуттів» 

- Покажи 5 предметів червоного кольору (зеленого, блакитного тощо) 

- Торкнись 4 різних речей і розкажи які вони (м’які, холодні, шорсткі) 

- Повтори 3 звуки, які щойно ти почув навколо себе 

- Опиши словами 2 запахи, які тебе оточують 

 

 Гра  «Можна не - можна» 

Чи можна обійматися з батьками? Можна 

- Чи можна пити воду з – під крану? Не можна 

 

  Гра «Буває – не буває» 

 

 Гра «Спільні історії»  

Вигадайте послідовну історію разом, говорячи по одному реченню по черзі. 

 

 Гра «Ловіть ритм»  

Разом з дитиною співайте пісню та відбивайте ритм долонькою по коліну. 

 



ІГРИ  

НА ЗАСПОКОЄННЯ 

• МЯЧ- АНТИСТРЕС • ГРА «ВДИХАЄМО  

ХМАРИНКУ» 

• ГРА 

«ВДИХАЄМО АРОМАТ КВІТІВ» 

• ГРА «ЗАЙЧИК » 



ІГРИ НА УЯВУ 



АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ІГРИ 

 

 

МАЛЮВАННЯ 

        (МАЛЮЄМО  МРІЮ, ВЕСНУ, ПЕРЕМОГУ)  

 

ЛІПЛЕННЯ 
(ЛІПИМО СИМВОЛИ – ПЕРЕМОГИ, ОБЕРЕГИ 



КАЗКОВІ ІСТОРІЇ 



СОН В СИТУАЦІЇ СТРЕСУ 

Кладемо руку дитини собі на зап'ясток чи груди, щоб вона відчула ваш пульс, 

ваше спокійне, рівне дихання. 

Дихаємо глибоко та рівно, щоб дитина почала дихати з вами в одному ритмі.  

Робимо легкий масаж найбільш напруженіших м’язів тіла дитини.  

Якщо дитина починає говорити – необхідно уважно вислухати з 

зацікавленістю в її словах і емоціях.  

Якщо дитина плаче – не потрібно її зупиняти чи кричати 

Даємо відчуття, що ми поруч – кладемо свою руку на плечі, спину дитини. 

Гладимо по голові.  

При руховому збудженні - обнімаємо дитину зі спини, притуляємо спиною до 

себе. Дихаємо спокійно.  

Промасажувати «позитивні точки» - мочки вух, потріть від 

переносиці вверх лоба. 



ЕМОЦІЙНІ ПРОЯВИ У ДИТИНИ 

НАДМІРНА 

 ЗБУДЛИВІСТЬ 

ТРИВОЖНИЙ СТАН  

ЗОВНІШНЯ  

НАПРУГА 



-  
ТЕЛЕГРАМ – КАНАЛИ   

-      «Allure коло підтримки» 

- Чат «Коло підтримки Allure» 

- Чат психологічної підтримки «Як ти?» 
 

- ЧАТ – БОТ  психологічної студії СЕНС  

 

- ЗАСТОСУНОК ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ  Svitlo 

ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. 

https://t.me/+4-d-w244u7piZWEy?fbclid=IwAR1ORL6m-5oGpQL_Rnk3r13AW241qFkjeK-enEiNPNKetrIYLhkSaaep5rc
https://t.me/yaktuzaraz
https://t.me/yaktuzaraz
https://t.me/yaktuzaraz
https://t.me/yaktuzaraz
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/centr.sens/?__cft__[0]=AZXmQkyD0-TlIBc0F5OdcLWvPbrAIBRjR6huxhjd0PtMOr52uL44UECJ56DijNLat2TV2lKKjyLR-PPPDoEH-vMHSqUfNVNyfp49Gfyz-q2M-hp8WffJhS2a5aDqVAWQ7dBqj6cOMYC3dy4KDxECq_3a&__tn__=-UC,P-R
https://svitlo.app/


 

- Гаряча лінія психологічної цілодобової допомоги   

0 800 210 160 
 

- Організація  «ВАРТО ЖИТИ» 

5522 або 

 +38 (093) 170 72 19 — для абонентів Kyivstar 
 

- Для учасників війни та їхніх родичів 

0 800 501 212 

 (для усіх областей) 

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ  

БЕЗКОШТОВНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 



Facebook- ГРУПИ 

 

- «Психологічна служба ЗДО № 1» 

 

- «psyholog_tetiana_stetsiienko» 

 

 




