
Пам’ятка для батьків щодо подолання стресу

Як полегшити дитині переживання горя

• Зверніть увагу на те, що про смерть близької людини дитині треба говорити 
простими і доступними словами.

• Пам’ятайте, що дитина почувається забутою, покинутою, якщо разом із 
близькими не оплакує втрату, це лише посилює її страждання. Дитину ніколи не
слід залишати наодинці зі своїми переживаннями.

• Зауважте, що участь у похоронах — одна з важливих сторін переживання горя,
що допомагає дитині визнати реальність втрати, усвідомити, що померлий не 
повернеться. Дитину на похорон можна брати, якщо вона старша семи років, і 
лише в разі, якщо вона сама цього хоче і морально до цього готова. Також 
можна провести разом із нею прощальний ритуал без участі в похоронному 
процесі.

• Якщо дитина бере участь у похороні, то слід подбати про те, щоб з нею 
постійно був хтось із знайомих дорослих, спокійно пояснював, що відбувається 
і міг у будь-який момент відвести її вбік, якщо вона про це попросить.

• Не забувайте, що навіть маленькій дитині потрібно знати, що горе — це 
переживання, у якого є початок і кінець. Для дитини важливо побачити, що 
дорослі проживають горе і залишають його позаду. Померла близька людина 
назавжди йде з життя дитини, але не з її пам’яті.

Поради щодо подолання стресу

• З’ясуйте, що саме вас турбує. Розкажіть про свої переживання близькій 
людині. Озвучивши проблему, ви проаналізуєте, знайдете її причину, і 
відповідно розв’язання.

• Сплануйте свій день. Учені помітили, що для людини, стан якої наближається 
до стресового, плин часу «прискорюється». Саме тому вона відчуває надмірну 
завантаженість і нестачу часу.

• Навчіться керувати емоціями. Вирватися зі стресового кола допоможе проста 
вправа: заплющте очі й подумки опиніться на березі океану.

• Підніміть руки вгору і розведіть у сторони, уявляючи, як через них у тіло 
входить енергія.



• Усміхайтеся, навіть коли невесело. Сміх позитивно впливає на імунну систему,
активізуючи Т-лімфоцити крові. У відповідь на усмішку організм почне 
продукувати гормони радості.

• Відпочивайте разом із сім’єю.

• Знімайте нервове напруження за допомогою фізичних вправ.

• Слухайте заспокійливу музику. Музика — це теж психотерапія.

• Влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.

• Концентруйтеся на позитивних речах.

• Стимулюйте вироблення «позитивних» гормонів за допомогою певних 
продуктів харчування. Наприклад, солодощі, зокрема шоколад, сприяють 
виробленню серотоніну — «гормону щастя». А молоко, курага і банани 
поновлюють в організмі запаси калію, які першими вичерпуються під час 
стресу.
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