
АКТИВНОСТІ
Допомога �ншим може допомогти вам, однак надто
�нтенсивна д�яльн�сть може виявитись шк�дливою.
Занадто активна д�яльн�сть може стати причиною
стресу, оск�льки забиратиме енерг�ю, яку можна
прид�лити соб�.

КОРИСНІ ПОРАДИ В
РАЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ
 

ВИ НЕ САМОТНІ 

 
 

Цей буклет п�дготували для
людей, як� постраждали в�д в�йни
в Україн�, та тих, хто бере участь

у порятунку, задля розум�ння
емоц�й, як� в�дчувають жертви

обставин, та зменшити
ймов�рн�сть переростання

первинних реакц�й у
психолог�чн� проблеми в

майбутньому.
 

Наша мета полягає в тому, щоб
допомогти зрозум�ти, що

в�дчуття тривоги � неспокою є
нормальними � поширеними

реакц�ями для тих, хто з�ткнувся
з траг�чними под�ями � вимушен�

протистояти ц�й надзвичайно
складн�й ситуац�ї.

 
 
 

Кожен має власний життєвий
досв�д � може реагувати по-

р�зному.
 

СТРАТЕГІЇ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ
ПОКРАЩЕННЮ СТАНУ

 
говор�ть про св�й стан, коли є нагода поговор�ть з друзями
пиш�ть, що в�дчуваєте та думаєте
намагайтесь не дивитись новини пост�йно
уникайте часто запитувати себе питання “чому?”
в�днов�ть повноц�нне харчування, займайтесь спортом
(принаймн� практкуйте тривал� прогулянки)
намагайтеся зрозум�ти, що потр�бен час, щоб повернутися
до нормального життя
визначте стратег�ї, як� в минулому допомагали подолати
важк� часи

 
 

КОЛИ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ ЗА
ПРОФЕСІЙНОЮ ДОПОМОГОЮ?

 

Якщо вам дуже важко переносити сильн�
емоц�ї або ф�зичн� в�дчуття.
Якщо ваш� емоц�ї не зм�нюються � ви
в�дчуваєте хрон�чну напругу.
Якщо у вас продовжуються ф�зичн�
симптоми тривалий час.
Якщо вам нема з ким под�литися своїми
емоц�ями, але ви в�дчуваєте потребу в
цьому.
Якщо ваша с�м’я, соц�альн� чи профес�йн�
стосунки та ваша трудова д�яльн�сть
сильно страждають, � ви в�дчуваєте, що не
можете впоратися з ситуац�єю самост�йно.
Якщо ви в�дчуваєте, що люди, як� вас
оточують, є дуже вразливими.
Якщо ви в�дчуваєте себе виснаженим,
допомагаючи �ншим людям.
Пам’ятайте, що будь-як� рани загояться, �
ви станете ще сильн�шими.
Якщо ви страждаєте пам’ятайте, що є
завжди хтось, хто зможе вам допогти .

СОЦІАЛЬНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ 
 

ЯК ПОЛЕГШИТИ СТАВЛЕННЯ ДО
СИТУАЦІЇ

 

ПІДТРИМКА
 

Завжди приємно отримувати емоц�йну та ф�зичну
п�дтримку в�д �нших, не в�дмовляйтеся в�д цього.

Добре д�литись власним досв�дом з �ншими, хто також
пережив схож� ситуац�ї, або з тими, хто прагне надати

допомогу; бар’єри в стосунках можуть зникнути, �
можуть зародитись нов� в�дносини

 
 

П�д час катастроф�чних под�й можуть зародитись
дружн� стосунки серед постраждалих, а також з людьми,

як� допомагають.
Однак, також ймов�рне виникнення напруження в

в�дносинах, як нових, так � в �снуючих через завищен�
оч�кування пор�вняно з тим, що людина може

запропонувати на даний момент
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РОЗПАЧ ЧИ СТРАХ

cРозпач через б�ди, як� трапляються у нас або у людей,
яких ми любимо,

страх залишитися самому або бути покинутими,
страх втратити важлив� реч� чи втратити контроль,

розпач або страх в�д думки, що ця ситуац�я може
повторитися,

втрата енерг�ї, вразлив�сть та слабк�сть п�сля шоку.
 

Смуток, ностальг�я, почуття вини
смуток по в�дношенню до померлого або потерп�лого,

почуття вини за те, що пощастило б�льше, н�ж �нш�й
людин�, залишитись живим � не пораненим,

ностальг�я за речима, як� можна чи потр�бно було
зробити, але не вдалось

 
Дискомфорт, сором

Через потрапляння в небезпечну ситуац�ю та потребу в
допомоз� �нших, через те що д�яв не так, як хот�лося б

�ншим
 

Гн�в 
до можливих злочинц�в, через несправедлив�сть

усього, що сталося, через сором � неадекватн�сть, через
нерозум�ння з боку �нших

 
Спогади

пов’язан� з: тим, що сталося, з коханою людиною, яка
померла або була поранена, з втраченими речами, з
под�бними ситуац�ями, як� вже пережили � з якими,

спод�валися, б�льше не доведеться з�ткнутися
 
 
 
 
 

ЕМОЦІЇТАПОЧУТТЯ,     ЯКІМОЖНАВІДЧУВАТИ
 

 
ЧЕРГУВАННЯ СТАНІВ НАДІЇ ТА ВІДЧАЮ

 
ЩОДО ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО, ПЕРЕД

ТРУДНОЩАМИ СЬОГОДЕННЯ
 

САМОТНІСТЬ
 

ІНОДІ БУДЕ ВИНИКАТИ ПОБУТИ НА САМОТІ, АБО ЛИШЕ
В КОЛІ РОДИЧІВ ТА БЛИЗЬКИХ ДРУЗІВ. ЦЕ Є

ЧАСТИНОЮ ПРИРОДНОГО ПРОЦЕСУ ПОДОЛАННЯ
ПЕРЕЖИТОГО ШОКУ; ОДНАК ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО

НАВКОЛО ВАС Є ЦІЛА СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ (ВІД РІЗНИХ
УСТАНОВ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ,

ДОБРОВІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ПАРАФІЯЛЬНИХ
СВЯЩЕНИКІВ, ДО ЖИТЕЛІВ ВАШИХ ТА ІНШИХ

МУНІЦИПАЛІТЕТІВ), ЯКІ ОТОЧУЮТЬ ВАС І ЗРОБЛЯТЬ
ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ВАМ

 
ОНІМІННЯ

 
СПОЧАТКУ ВИ МОЖЕТЕ ВІДЧУТИ СЕБЕ НАЧЕ

ПАРАЛІЗОВАНИМ. ПОДІЯ МОЖЕ ЗДАТИСЯ
НЕРЕАЛЬНОЮ, СХОЖОЮ НА СОН, НА ЩОСЬ, ЧОГО
НАСПРАВДІ НЕ БУЛО. ЧАСТО ТАКИЙ СТАН МОЖЕ

НЕПРАВИЛЬНО ОЦІНЮВАТИСЬ ЦЕ ЯК ПРОЯВ СИЛИ.
 

 ВТОМА
 БЕЗСОННЯ, ТРУДНОЩІ З
ЗАСИНАННЯМ, НІЧНІ КОШМАРИ
 ВІДЧУТТЯ НЕСПОКОЮ, ЗБУДЖЕННЯ
 ВТРАТА ПАМ 'ЯТІ ТА МОЖЛИВОСТІ
КОНЦЕНТРУВАТИСЬ
 ЗАПАМОРОЧЕННЯ, ПУЛЬСАЦІЯ,
ТРЕМТІННЯ
 УСКЛАДНЕННЯ ДИХАННЯ, “КЛУМОК” В
ГОРЛІ
 НУДОТА, ДІАРЕЯ
 ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, БІЛЬ В ШИЇ ЧИ
СПИНІ
 ЗМІНА СЕКСУАЛЬНОГО БАЖАННЯ

.

ЯКІФІЗИЧНІВІДЧУТТЯВИМОЖЕТ
ЕВІДЧУВАТИ?

 

 
Ц�в�дчуттямаютьтенденц�юзникатиабозменшуватисяв�нтенсив

ност�зчасом; якщоценестанетьсявприйнятнийчас,
намагатесьзнайтитого, хтоможевамдопомогти

 
.

ЩО РОБИТИ І
ЧОГО КРАЩЕ НЕ

РОБИТИ 
 

 не стримуйте свої почуття, висловлюйте свої
емоц�ї, дозвольте д�тям розд�лити ваш б�ль.
не замикайся в соб� � дайте �ншим можлив�сть
поговорити з вами.
не чекайте, що спогади швидко зникнуть,
почуття залишаться з вами на деякий час.
не забувайте, що ваш� д�ти, члени вашої
родини можуть в�дчувати так� ж почуття, як �
ви.
вид�л�ть час на сон, в�дпочинок, роздуми та
перебування з родиною та найближчими
друзями.
ч�тко та чесно висловлюйте свої потреби
родин�, друзям, влад�.
намагайтеся вести звичне життя, наск�льки це
можливо, пор�вняно з тим, що ви вели до
початку в�йни
дозвольте вашим д�тям говорити з вами та
�ншими про свої емоц�ї, нехай вони
виражають їх у �грах та малюнках.
уникайте вживання алкоголю або наркотик�в;
їх прийом, нав�ть якщо на даний момент може
здатися ефективною допомогою, насправд�
зб�льшує р�вень напруги та завдає шкоди
ваш�й псих�ц�. 


