
 
 
 

 

 

 

Поради батькам: Як допомогти дитині у навчанні під час карантину 

Діти, як і дорослі вчаться навчатисяу новій реальності – iз новими 

правилами та викликами. Кілька корисних порад від 

експертів UNICEF для батьків школярів, як підтримати дітей та 

захистити родину від #COVID19 . 

А ми, працівниці психологічної служби міського ліцею, закликаємо 

не соромитись і звертатись за консультацією до нас, до кураторів 

і кураторок груп, в яких навчаються Ваші діти, до адміністрації 

закладу. Ми з радістю допоможемо!!! Розтлумачимо те чи інше 

питання, яке Вас турбує! Прагнемо співпрацювати з Вами заради 

успішого  майбутнього наших дітей!!! Будьте всі здорові та 

спокійні! 

 

https://www.facebook.com/unicef/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCP4-KexWx9JHzEAPL_9kPNSBiMdZyNUMl0FiRWbo_NC1rJi9cXQuEJM7D5iXzoNecM8GEPjMzMFr0K&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Батькам! Поради щодо запобігання суїцидальним намірам підлітків та 

молоді 

 

 

 

10 вересня – Всесвітній день запобігання суїцидам. За даними ВООЗ, 

самогубство є другою найбільш поширеною причиною смерті серед 

молодих людей у віці 15-24 років. 

International Medical Corps в Україні розробили серію інформаційних 

матеріалів для дітей та батьків з порадами, як діяти у непростій життєвій 

ситуації. 

Усі батьки хочуть вірити, що суїцид не стосується їхньої сім’ї та дітей 

🙅♂️. Але насправді це може трапитися з ким завгодно та коли завгодно. 

Всупереч стереотипам, розмова про суїцид не підштовхне до його скоєння, 

але виявить тривожні ознаки та зможе допомогти дитині ️ 

Через пандемію #COVID19 в Україні, на жаль, зросла кількість звернень на 

дитячу лінію від підлітків, що мають суціїдальні симптоми 

🗝️Ми хочемо нагадати батькам та дорослим, що ключ до складної 

розмови про це — довіра та відкритість. Пам’ятайте, що діяти — це завжди 

найкращий вихід 🙌 

https://www.facebook.com/internationalmedicalcorps/?__tn__=K-R&eid=ARCpEqlnqR72n1F7X37hOi7HwaXrsisqy1xw9eD_1KrCgfOc5J7D3tIruQMg99e6pgLWsijLJOLTbqnz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJj4bUBG1kf2sLCUM_hAtONBgcLHG46kl7ZZRCCL9tK2EBlp1dV3ntT8NO8b9RXX3ZAXDI89uM2FLFhgXvzpEBvBlxQMqr-rCLRirCctA5TXssxIqKhyPbVW-x6WR7cW3gB-Iz7lJc8n2O2QYgOgbo9d6eGasbc84cTxvtYZLY2qwwsePd7A6h7JQnVuOS6wCHWv694in2_kUYssJXDhMjGWAMvGoJ-r-OTNxPOpFuHfMZFhlBHfI4TRBRbVNzZ745XEE4hi45ayUpQOSV4TjWhw8U6RfzOAlpuzhBO9j1HoyMms4LZNye3CrYZQ8tl2VOebGRsfnVIB_mRGPXmn8xDw
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVgd4lhD6j7FF31nx5xae9B__A-xpQIMIbNbGzQJomQkuiwefA2DBPD0P2tO5FkTg-BNPLxzzS7NVkfnpxGF3GfTbP5mjj4FuxIKyp3DNWiTOrzlwS7HRQTxznFlba7zc5tO8xmUuAVjfeDBhdlgaW3MheTZdVX-9xdtFpoLQ-Sya7xYEySlBrjc9fc3lpwE2AVeW59uoNOy-4PB4LeCvvGFUXWfkrYasPxBJPeLbvgqdKPYkm5ne1USJZTLpObJlyQnT_Qc62ZnGGE0l34kUiS17atQA8m25Dh7fvVwb4MByXkxpJs-w64C2XviY3DTK3oJmFdJFaXWk5zjRr1EOwNA&__tn__=%2ANK-R


 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Профілактика суїцидальних намірів 

 Для України проблема суїцидів — більш ніж актуальна. Кількість 

самогубств у нашій країні — на одному рівні з числом ДТП. Суїцидальна 

поведінка це аутоагресивні дії людини, які свідомо та навмисно спрямовані 

на спрямовані на позбавлення себе життя в результаті зіткнення з 

нестерпними життєвими обставинами. 

Причини самогубства 

 Повідомлення про бажання вмерти з’являються без усякої зовнішньої 

провокації, зазвичай виявляються у вигляді погрози близьким. У таких 

випадках спроби самогубства роблять, коли дорослих немає поруч, потай 

від них. У дошкільному, молодшому шкільному віці — це своєрідна наївна 

«помста». Діти намагаються голодувати, подовгу сидять у ванні з холодною 

водою, дихають через кватирку морозним повітрям, їдять сніг або 

морозиво, щоб застудитися й умерти. 

Причинами суїцидів у дитячому й підлітковому віці можуть бути: 

1. Несформоване розуміння смерті. У свідомості малюка смерть не означає 

безповоротного припинення життя. Дитина думає, що все можна буде 

повернути назад. У підлітків розуміння й усвідомлення страху смерті 

формується не раніше 18 років. 

2. Відсутність ідеології в соціумі. Підліток у суспільстві «без батьківщини і 

прапора» частіше відчуває свою непотрібність, упадає в депресію. 



 
 
 

3.Раннє статеве життя призводить до ранніх розчарувань. У певний момент 

ситуація, після якої, на думку підлітка, «жити далі просто неможливо» 

(розрив із коханим/коханою, небажана вагітність тощо), тобто відбувається 

втрата мети. Суїцидальна поведінка в підлітків часто пояснюється тим, що 

молоді люди, не маючи життєвого досвіду, не можуть правильно визначити 

мету свого життя і шляхи її досягнення. 

4. Дисгармонія в родині. 

5. Саморуйнівна поведінка (алкоголізм, наркоманія, криміналізація). 

6. У переважній більшості випадків суїцидальна поведінка у віці до 15 років 

пов’язана з реакцією протесту, особливо частим джерелом якого є порушені 

внутрішньосімейні, внутрішньошкільні або внутрішньогрупові взаємини. 

70 % підлітків приводом, що штовхнув їх на спробу суїциду, називали 

різноманітні шкільні конфлікти. Але причиною є, як правило, проблеми в 

родині. Однак вони зазвичай не зовнішні, а глибокі, неявні: порушені 

стосунки батьків і дітей. «Останньою краплею» стають шкільні ситуації, 

оскільки школа — це місце, де учень проводить значну частину свого часу. 

7.Депресія — також одна з причин, що підводять підлітка до суїцидальної 

поведінки. 

Її основним симптомом є втрата здатності отримувати задоволення й 

насолоджуватися тими речами, які раніше радували. Учинки й настрій 

немовби «видихаються» і стають «несмачними». Психіка втрачає здатність 

зазнавати сильних почуттів. 

Причини депресії часто пов’язані із втратою друзів або близьких, 

здоров’я чи певних звичних речей (наприклад, місця проживання). Вона 

може початися на річницю втрати, причому людина не завжди усвідомлює 

дату, що наближається.Не існує якоїсь однієї причини самогубства. З 

особливою пильністю слід ставитися до поєднання небезпечних сигналів, 

якщо вони зберігаються протягом певного часу. 

Звертаємо увагу, що ви можете звернутися  на національну дитячу 

«гарячу» лінію (0 800 500 225  зі стаціонарного телефону 

116 111 з мобільного) 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

Позитивне батьківство: Батькам на час COVID-19. 

Рекомендації та поради! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Допомагаємо підлітку розвинути впевненість у собі 

 

 Погодьтесь, часто виникають ситуації, коли сумніви беруть 

гору. І замість того, щоб діяти… ми не віримо в себе і здаємося. 

Що говорити про підлітка?! Більшість підлітків розгублені, вперті та мінливі у 

ставленні до самих себе. Але саме батьки можуть допомогти їм знайти, розвинути та 

зміцнити впевненість у собі. 

 Упевненість у собі – це те, що відчуває людина, сприймаючи 

саму себе, це її позитивна оцінка своїх здібностей і можливостей. 

Упевненість у собі дає підлітку можливість сміливо долати всі проблеми й 

невизначеності життя, а також стійко сприймати всі розчарування, злети й падіння. 

* Взаємні стосунки, емоції, тиск однолітків, конкуренція й завищені очікування 

можуть серйозно похитнути впевненість підлітка в собі. 

* Позитивна самооцінка допомагає йому домагатися своїх прагнень і здійснювати 

задумане в житті. 

* Почуття власної гідності допомагає підлітку налагодити взаємозв’язок і взаємини, 

стати щасливою та внутрішньо сильною людиною. 

Десять порад про те, як посилити в підлітка почуття впевненості в собі 

🌀Демонструйте повагу до підлітка 

🌀 Часто хваліть підлітка 

🌀 Уникайте критики 

🌀 Заохочуйте позакласну діяльність дитини 

🌀 Підтримуйте дружбу підлітка 

🌀Важливо пояснити дитині, що зовнішність значення не має 

🌀 Зосереджуйте увагу на сильних сторонах дитини 

🌀 Учіть підлітка бути сильним 

🌀 Звертайтесь по професійну допомогу 

🌀 Підтримуйте підлітка 



 
 
 

ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИННОГО ПЕРІОДУ 

 

 

 Шановні батьки! Для багатьох із вас, крім COVID-19, постала 

нова «загроза». Це спілкування із власними дітьми, організація їхнього дозвілля в 4 

стінах та вміння грамотно розкласти свої емоції по поличках. Дехто із вас здивовано 

починає помічати, що його діти виросли й стали «незнайомими». Ви ніби вперше 

відкрили для себе нові риси характеру, емоції, уподобання, інтереси дитини. При 

щоденній вашій зайнятості і завантаженості дитини школою, гуртками, домашніми 

завданнями, спілкуванням із друзями, ви не загострювали увагу на таких нібито 

«дрібничках». А зараз розгублено та нашвидкуруч шукаєте «ключик» один до одного. 

Отже, ‼️ ЧОГО НЕ ВАРТО РОБИТИ ВАМ, БАТЬКИ, в умовах ізоляції: 

👉 – різко починати виховувати або «перевиховувати» своїх дітей. Адже це лише 

забере багато сил, здоров’я і часу та зіпсує відносини сім’ї в умовах ізоляції; 

👉 – примушувати дітей «використовувати час з користю, не байдикувати», тобто 

робити те, що здається за потрібне вам. Варто пам’ятати, що завдяки бездіяльності 

великі ідеї, поховані в несвідомому, отримують шанс проникнути у свідомість; 

👉 – важливо слідкувати за своїми висловлюваннями: часте вживання частки не (не 

заважай, не плутайся, не можна, не зараз…) не додасть вам авторитету; 

👉 – у жодному разі не варто знецінювати емоції дітей. «Заспокійливі» висловлювання, 

на кшталт «Знайшов, про що переживати», «Тебе це взагалі не стосується, йди, 

пограйся», замінити на «Я розумію, що ти боїшся», «Я бачу, що тобі сумно, я тебе 

розумію». 



 
 
 

👉 – не варто обговорювати в присутності дітей невтішні сценарії, деталізуючи 

подробиці. 

👉 – не слід переглядати безкінечно фільми про віруси, хвороби, апокаліпсис, які лише 

підійматимуть рівень тривоги й страху. Краще подивіться комедію чи мультики з 

дітьми. А «під фільм» приготувати домашні сухарики або какао з печивом. 

‼️ ЯК АДАПТУВАТИСЬ ДО РЕЖИМУ «КАРАНТИН» 

Золоті правила» для батьків: 

👉 – слід пам’ятати, що ізоляція – це стрес як для дорослих, так і для малечі; 

👉 – пояснити, що боятись – це нормально. Страх – емоція, яка дозволяє уберегти 

людину від життєнебезпечних вчинків. Емоція страху завжди йде у парі з інтересом: 

Надавши дитині інформацію про коронавірус, відповідно до її віку, ви зменшите її 

страх! 

👉 – щоб подолати негативні емоції, можна зробити мішечок для крику, або ж 

влаштувати битву подушками. 

👉 – підліткам варто допомогти розібратися в інформації, з якою вони стикаються, 

навчити визначати факти та фейки. 

👉 – розділити права та обов’язки кожного члена сім’ї на час карантину, незалежно від 

віку; 

👉 – по можливості організувати звичне для дитини й для себе спілкування, розваги та 

гуртки в онлайн режимі; 

👉 – сімейна ранкова зарядка допоможе зняти стрес і зменшити паніку; 

👉 – дотримуватись інформаційної дієти — достатньо раз в день подивитися новини 

для того, щоб бути в курсі дійсно важливих подій; 

👉 – не відмовляти собі у прогулянках на свіжому повітрі. Уникайте скупчення людей і 

насолоджуйтесь природою навколо. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Навчаємося дистанційно!!! 

Поради психолога  ПНЗ»КРЦМта Ш» батькам 

 

Шановні батьки!!! Сьогодні як ніколи вам випала нагода бути більше зі своїми 

дітьми, більше спілкуватись, дивитись в очі, допомогти при потребі з уроками і не 

залежно від того, в якому класі навчається син чи донька. Їм однаково потрібна 

ваша турбота та піклування. 

Навіть якщо ви працюєте дистанційно, але перебуваєте вдома: 

1. Знайдіть можливість поцікавитись, чим зайнята ваша дитина, які завдання їй 

надіслали сьогодні і що їй потрібно виконати, аби завтра вона могла приступити 

до нових завдань. 

2. Потурбуйтесь, щоб у дитини було тихе місце без сторонніх звуків для виконання 

домашніх завдань, які, можливо, виконувати буде складніше, адже спочатку 

потрібно опрацювати нову тему уроку самостійно. 

3. Проконтролюйте час, скільки дитина займається, чи не відволікається на 

телефон та інші сторонні речі. Чи робить перерви для відпочинку. 

4. Знайдіть можливість пообідати усі разом родиною, обговорити теми, які не 

стосуються навчання та ситуації в країні. Можливо, підберіть фільм для 

спільного перегляду увечері. 

5. Допоможіть при потребі із виконанням домашніх завдань, якщо дитина просить 

про це ( або поцікавтесь чи все їй вдається виконати самостійно чи таки потрібна 

ваша допомога). 

6. Долучайте дитину до домашніх справ, об була можливість переключати види 

діяльності та можливість спільно провести час, допомагаючи мамі чи татові. 

7. Перегляньте увечері фільм, обговоріть його. 

8. Обов’язково на сімейних вечорах обговорюйте ситуацію в країні, поцікавтесь, як 

дитина себе почуває психологічно, що її турбує. Надзвичайно важливо говорити 

з дітьми, проговорювати їхні страхи, ваші страхи, спільні переживання. 

Заспокоювати одне одного. Частіше говоріть своїм дітям про любов до них, 

обіймайте, але і пам’ятайте про особисту гігієну 


