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Історія створення онлайн курсу 

Ідея розроблення курсу виникла після 
проведення нами дослідження на сході 
України про фактори стресу з якими 
зіштовхуються дорослі та діти цього регіону 



Група дітей 

Основними стресовими 
факторами – труднощі у 

інтерперсональній 
взаємодії зі значимими 

людьми.  

Фактор військових дій на 
сході, як стресор 

озвучувався дітьми 
зрідка.  

Опікаючі об’єкти часто є 
недоступними для 

контакту в період дії 
стресових факторів або ж 
самі мають обмежений 

арсенал технік 
самостабілізації. 

Явно прослідковувався 
дефіцит спілкування та 
спільного проведення 

часу з батьками/особами 
які їх замінюють. 



Група батьків 

Вплив зовнішніх стресових 
факторів, таких як військові 
дії, вимушене переселення 
та загальна соціально-
економічна ситуація в 
регіоні.  

Достатній рівень 
розпізнавання власного 
стресового стану. 

Проте розпізнавання такого 
стану у дітей відбувається у 
недостатній мірі і часто є 
невідповідною потребам 
дитини. 

Серед переліку стратегій самостабілізації,  
часто зазначалися неефективні, іноді 
деструктивні: 
• вживання алкоголю 
• крик, агресія 
• фізичне насильство 
• відсторонення та ігнорування проблем 



Мета програми: 
поліпшення батьківсько-дитячих стосунків шляхом 
розвитку та підтримки навичок позитивного 
батьківства, формування навичок розпізнавання та 
якнайкращого реагування на стресові реакції дітей, 
надання першої психологічної допомоги, а також 
сприяння розвитку стресостійкості батьків (осіб, які їх 
замінюють).  



Позитивне батьківство 

 надійна емоційна прив’язаність 

 готовність батьків: 
o розпізнавати та задовольняти потреби дітей у безпеці 
o прийнятті та турботі 
o відчутті автономії та компетентності 
o свободі вираження потреб та емоцій 
o встановленні реалістичних меж, самоконтролі та дисципліні 

 вміння батьків/осіб, що їх замінюють проявляти 
підтримку та стабілізувати дітей у складних 
емоційних переживаннях та стресах 



В основу розроблення програми були покладені:  

I. Теорія прив’язаності (J. Bowlby) 

II. Модель стресу (Н. Selye) 

III. Методи когнітивно-поведінкової 
психології (А. Веск) 



Апробація  

Програма батьківські навички: підтримка 
дітей у подоланні стресів: порадник для 
батьків 

 

Буклети: 

 



Онлайн курс для батьків 



Цей курс дасть вам відповіді на чисельні «як?»: 

 формується стрес 

 працює мозок у стресовій ситуації 

 допомогти дитині, яка перебуває в стресі 

 реагувати на реакції дитини в стресовій ситуації 

 допомогти дітям різного віку для стабілізації їхнього 
стану під час стресу 

 упоратися зі стресом та збалансувати свій власний стан 

 виховувати дисципліну й будувати кордони з повагою 

 говорити з дітьми мовою любові 

 бути ефективними в ситуації карантину чи самоізоляції 



Онлайн-курс  
«Долаємо стреси разом» 

1. Як допомогти дитині, що перебуває в 
стресі 

2. Як батькам збалансувати свій стан та 
вгамувати стрес 

3. Як говорити з дитиною мовою любові 



Розділ 1. Як допомогти дитині, що перебуває 
в стресі 



Що таке стрес? 

Стрес – це реакція організму на дуже сильну дію 
(подразник) ззовні. 
Це нормальна реакція здорової людини, захисний 
механізм нашого організму. 
Виникнення стресу означає, що людина, зокрема й 
дитина, включилася в певну діяльність, спрямовану на 
протидію небезпечним для неї впливам. 
Під час стресу відбуваються глобальні 
психофізіологічні, біохімічні зміни в організмі, 
спрямовані на мобілізацію захисних сил та адаптацію 
до ситуації… 



Дистрес – стан хронічного стресу. Він 
викликає дезадаптацію – стан надмірного психічного, 
емоційного та м'язового напруження, порушення діяльності 
внутрішніх органів і поведінки. 

 

 



Як працює мозок дитини в ситуації стресу 



Схема роботи дитячого мозку 



Схема роботи дитячого мозку 



Схема роботи дитячого мозку 



Як діяти, якщо дитина перебуває в стресі 



Прив’язаність – це символічна психологічна 
пуповина, що зв’язує батьків та дитину. 
Теорія прив’язаності була заснована 
Джоном Боулбі. Згідно з нею саме 
прив'язаність захищає від зовнішнього 
стресу, створює простір для становлення 
особистості, закладає безпечний тил, що 
додає сміливості для різноманітних 
починань. Саме прив'язаність визначає, кого 
буде слухати дитина, за ким слідуватиме, до 
кого звертатиметься по допомогу.  



Способи налагодження контакту 



Поради з подолання стресових ситуацій та конструктивного 
реагування на них 



Поради з подолання стресових ситуацій та конструктивного 
реагування на них 



Поради з подолання стресових ситуацій та конструктивного 
реагування на них 









РОЗДІЛ 2. Як батькам збалансувати свій стан 
та вгамувати стрес 





П'ять кроків до подолання стресу 

Крок 1 
• Розуміння того, що є 

стресовими 
факторами для вас 

Крок 2 
• Розуміння власних 

проявів стресу – 
«сигналів SOS» 
нашого організму 

Крок 3 
• Використання 

навичок подолання 
стресової 
напруженості та 
переживань 

Крок 4 
• Окреслення зони 

вашої 
відповідальності 

Крок 5 
• Складання плану та 

його реалізація з 
метою розвитку 
необхідних навичок 



Крок 4. Окреслення зони вашої відповідальності 



Як діяти батькам у ситуації карантину чи самоізоляції, щоб бути 
ефективними 



1. Дотримуйтеся розпорядку дня 



2. Знайдіть способи відволіктися 

3. Знайдіть нові способи спілкування з членами 
родини, які зараз не поряд 

4. Зосередьтеся на розвитку нових навичок та 
компетенцій 



5. Турбуйтеся про себе  



РОЗДІЛ 3. Як говорити з дитиною мовою любові 









Коли дитина знає, що можна робити, а що – ні, 
яка поведінка бажана, а яка небажана й за яку 
може настати покарання, тоді вона відчуває 
себе в безпеці та розуміє очікування дорослих 
щодо неї та її поведінки. 



Якими мають бути правила, встановлені в родині 



Чому встановлені правила не працюють? 









Природні наслідки 

o вийдеш на вулицю під дощ без парасольки – намокнеш 

o витратиш усі свої кишенькові гроші на цукерки – не 
залишиться грошей на проїзд – підеш пішки 

o гратимешся замість того, щоб виконати домашнє 
завдання, – буде погана оцінка за його невиконання 

o відмовишся від обіду – будеш голодним протягом дня 



Логічні наслідки 



Штучні наслідки 



Розглянемо конфліктну ситуацію 

Донька пообіцяла прийти додому вчасно, 
проте затрималася на пів години. 

Пропрацюємо приклад через три запитання: 
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Мова любові 

Хочете докладніше дізнатися про «п’ять мов любові» та 
способи їх використання? Прочитайте книгу Геррі Чепмена та 
Рос Кемпбел «П’ять мов любові до дітей». 





Наталія Строєва 
motivacya@gmail.com 


