
Цей простий посібник розроблений для на-
дання інформації звичайним людям.

Часті запитання
1.  Чи варто говорити про травма-

тичні події?
Не бійтеся говорити про травмуючі події. Не 
потрібно гадати, що діти «не думають про 
це». Якщо ваша дитина засмучена через по-
дію, вона не може не пам’ятати її, навіть якщо 
захоче. Травматична смерть має дві основні 
проблеми для дитини: переробка фактично 
травматичної події (наприклад, стріляни-
на, нещасний випадок, пожежа) і подолан-
ня втрати близької людини. У найближчому 
посттравматичному періоді переважають 
нав’язливі ідеї та думки дитини. У ці перші 
тижні втрата близької людини вимальовуєть-
ся як тінь. Невдовзі у думках і почуттях дити-
ни буде переважати втрата. Основна емоція 
першої фази – страх. Основна емоція другої 
– смуток.

У довгостроковій перспективі без вільної роз-
мови про втрату або вираження смутку, гні-
ву та розгубленості одужання дитини буде 
складнішим. Діти моделюють своє емоційне 
вираження та поведінку відповідно до своїх 
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Вступ
Для більшості дітей смерть – це новий досвід. 
І, як і всі нові враження, невідоме може бути 
заплутаним і лякаючим. Більшість дітей не 
знають чого чекати після втрати члена сім’ї 
чи друга. Маленькі діти можуть не розуміти, 
що насправді означає смерть, і можуть бути 
збентежені або навіть налякані реакцією 
інших членів сім’ї у випадку травматичної 
смерті. Розгубленість і страх зустрічаються 
найчастіше.

Більшість дорослих при втраті відчувають 
низку почуттів, які часто супроводжуються 
вираженням гніву та смутку, проте вони на-
вчилися справлятися з ними. Для дітей все 
може бути по інакшому.

У той же час діти шукатимуть відповіді та 
втіхи у своїх вихователів та інших дорослих 
свого оточення. Хоча дорослі не можуть від-
повісти на всі запитання, які виникають у ді-
тей про смерть, вони можуть допомогти дітям 
краще зрозуміти процес життя.

Хоча ця інформація зосереджена на травма-
тичній смерті, вона може бути корисною для 
вчителів, соціальних працівників та інших 
дорослих, які працюють і спілкуються з будь-
якою дитиною яка втратила близьку людину.



опікунів. Дитині може бути дуже корисно зна-
ти, що ви сумні, і варто поділитися з нею, як 
ви справляєтеся зі своїм смутком: «Іноді я так 
сумую за татом, я так сумую за ним і просто 
плачу. І коли це трапляється, я згадую, яким 
він був щасливим, коли ти народився. Чи 
пам’ятаєш ти, як ти і наш тато…» може бути 
дуже корисним, якщо ви допоможите вашій 
дитині згадати її близьку людини, її звички, 
переконання та поведінку. Формальні ритуа-
ли та вірування вашої культури чи релігії мо-
жуть бути дуже корисними для дітей.

Якщо дитина стала свідком травматичної 
смерті, її здатність оплакувати близьку люди-
ну може бути порушена. Тому говорити про 
травмуючу подію не тільки нормально, але й 
важливо для тривалого одужання дитини. Го-
ловне питання — як ви про це говорите.

2. Як розповісти про подію?
Протягом перших кількох днів або тижнів 
після травми вихователь повинен сісти з ди-
тиною і сказати їй, що це цілком нормально 
для травматичної події. Важливо поділитися 
деякими своїми відчуттями та думками щодо 
цієї події. Використовуйте відповідні віку 
пояснення. В Дитина, ймовірно, буде дуже 
тихою. Не турбуйтеся про це. Відразу після 
смерті дитина не зможе обробляти складну 
чи абстрактну інформацію. Запросіть її при-
йти і поговорити про це, коли вона захоче. Не-
хай дитина сама проявляє ініціативу, як довго 
і скільки ви говоритимете з нею про травму. 
У кожної дитини буде різний стиль подолан-
ня – одні діти не будуть багато говорити, інші 
будуть говорити про це незнайомим людям. 
Часто шестирічна дитина оголошує новому 
вихователю дитячого садка «Мою маму роз-

стріляли». А для 15-річного хлопця може бути 
звичним ніколи не говорити з дорослими про 
травматичне вбивство брата.

Не дивуйтеся, якщо дитина навіть поведе себе 
так, ніби близька людина не померла, або що 
«мама повернеться».

Іноді маленькі діти поводяться так, ніби не 
чують про що ви говорите. Потрібно багато 
моментів проживання суму, щоб реальність 
втрати дійсно охопила маленьких дітей. Між 
цими моментами суворої реальності діти ви-
користовують різноманітні прийоми подо-
лання, деякі з яких можуть збентежити або 
засмутити дорослих.

Вислухайте дитину, відповідайте на її запи-
тання (навіть якщо вони дуже болючі – «Мама 
згоріла?»). Відповідаючи, ви можете забезпе-
чити ясність і підтримку. Ми часто не маємо 
адекватних пояснень безглуздої чи травма-
тичної смерті. Краще сказати дітям, що ви не 
знаєте, чому це трапилося, або це вас також 
бентежить і засмучує. Під час вислуховуван-
ня та надання підтримки, ви побачите пози-
тивний вплив на здатність дитини впоратися 
з травматичною втратою.

Під час цього тривалого процесу дитина може 
знову відчувати втрату та горе. У грі, малюван-
ні та словах дитина може повторити, відтво-
рити та відчути деякі елементи травматичної 
втрати. Дорослі, що вижили, будуть чути, як 
діти знову і знову задають ті самі запитання. 
Можна попросити описати те, що сталося зно-
ву і знову. У дитини може розвинутися глибо-
кий розвиток почуттів до інших, хто зазнає 
втрат, у тому числі до героїв мультфільмів і 
тварин. «Де мама Міккі Мауса?» Або, побачив-
ши мертвого птаха, вони можуть запитати: 
«Хто зараз піклується про пташенят?»



Дитина буде переживати й обробляти один і 
той же матеріал по-різному в різний час піс-
ля смерті близької людини. У довгостроковій 
перспективі можливість багаторазової оброб-
ки сприятиме подоланню стресу та зціленню. 
Таке повторне лікування може відбуватися 
протягом усього розвитку дитини. Навіть че-
рез роки після смерті матері, брата чи сестри 
дитина може «переглянути втрату і спробува-
ти зрозуміти її з точки зору її поточного роз-
витку».

Одним з найважливіших елементів цього 
процесу є те, що діти різного віку мають різ-
ні стилі адаптації та різні здібності до розу-
міння абстрактних понять, особливо таких 
як смерть. Діти різного віку мають дуже різні 
уявлення про смерть. Дуже маленькі діти мо-
жуть неправильно оцінити та прийняти ос-
таточність смерті. Не пов’язуйте сон і смерть. 
Коли вони поєднуються, не дивно, що діти по-
чинають боятися сну. Діти можуть боятися, 
що близькі люди лягають спати. Намагайтеся 
пояснити дитині що таке смерть та дізнати-
ся які в неї погляди на потойбічний світ, чи 
є конкретні страхи смерті тощо. Чим більше 
ви розумієте концепцію смерті дитини, тим 
легше вам буде говорити змістовно.

3.  Чи варто говорити з 
іншими про травматичну 
подію?

Так. Повідомте дорослих і дітей про те, що 
сталося. Нехай вчителі та батьки друзів ди-
тини і, якщо можливо, однолітки дитини діз-
наються про біль дитини. У деяких випадках 
старші діти можуть отримати користь від уча-
сті в цьому процесі. Іноді це може допомогти 

людям у житті дитини бути більш терплячи-
ми, розуміючими чи турботливими. Люди ча-
сто можуть бути нетерпимими або нечутли-
вими, коли мають справу з болем дитини, яка 
втратила близьку людиную. Коли ви бачите, 
що це відбувається, не соромтеся відвести цю 
людину вбік і навчати її як краще в такій си-
туації спілкуватися з дитиною.

4.  Яка різниця між горем  
і жалобою?

Смуток – це ярлик для набору емоційних, ког-
нітивних, поведінкових і фізичних реакцій, 
які спостерігаються після смерті близької лю-
дини.

Нормальні реакції на горе можуть включа-
ти заперечення, емоційне заціпеніння, гнів, 
смуток, страх, розгубленість, труднощі зі 
сном, регрес у дітей, розлад шлунка, втрату 
апетиту, істеричні розлади та багато інших 
симптомів. Ці симптоми подібні до тих, які 
часто спостерігаються в гострому посттрав-
матичному періоді.

Траур – це формальний процес реагування 
на смерть. До них входять похорони, траур-
ний одяг тощо. Ці напівритуалізовані підходи 
дуже корисні для організації та фокусування 
реакції на горе відразу після смерті, важли-
во дозволити дітям брати участь в елементах 
цього процесу. Головним лікувальним еле-
ментом горя є те, що воно дозволяє пережи-
ти травму. Замість того, щоб сидіти наодин-
ці з постійними нав’язливими думками про 
смерть, ви можете згадати минуле, не зосере-
джуючи увагу на подіях смерті.



5.  Скільки повинно тривати 
горе?

Горе є нормальною реакцією на втрату. Якщо 
перераховані вище симптоми зберігаються 
більше шести місяців, або якщо симптоми за-
важають будь-якому аспекту функціонуван-
ня, їх слід усунути. Дізнайтеся, чи вплинуло 
це на успішність у школі. Слідкуйте за зміна-
ми в поведінці та втратою інтересу до діяль-
ності. Будьте спостережливі. Будьте терплячі. 
Будь толерантним. Будьте милосердними. 
Ці діти постраждали і відчувають постійний 
біль.

6.  Чи варто хвилюватися, 
коли дитина каже, що чує 
голос померлого батька?

Очікуйте незвичайних чуттєвих переживань. 
Протягом шести місяців після втрати діти (і 
дорослі) часто відчувають незвичайні зорові, 
слухові або тактильні відчуття. Дитині може 
здатися, що вона чує голос своєї померлої ма-
тері в сусідній кімнаті – вона краєм ока ба-
чить її у переповненому торговому центрі, ди-
тина бачить відображення матері у вікні.

Заспокойте дитину. Ці образи часто інтерпре-
туються в контексті релігійної системи віру-
вань — мама повернулася, щоб сказати мені, 
що все добре — вона все ще зі мною. Це може 
бути важливо для дитини, і немає жодних 
підстав підривати ці почуття та переконан-
ня. Якщо у вас виникли запитання щодо цих 
симптомів, зверніться до досвідченого психо-
лога або лікаря.

7.  Чи правильно діти 
розуміють події?

Маленькі діти часто роблять неправильні 
висновки про причини травматичних подій. 
На жаль, ці припущення можуть включати 
почуття провини, зокрема за смерть близь-
кої людини. Дитині дуже легко спотворити 
подію і зробити неправильні висновки про 
причинно-наслідкові зв’язки. «Моя мати заги-
нула в автокатастрофі, бо йшла за мною до 
школи. Інший водій розлютився на неї. Мій 
брат помер, бо допомагав мені робити домаш-
нє завдання».

«Чоловік, який застрелив мого брата, мав за-
стрелити мене, бо він був у моїй кімнаті. Во-
гонь був Божим способом покарання (або му-
ченицької смерті) моєї родини».

У багатьох із цих спотворених пояснень діти 
несуть певну відповідальність за смерть. Це 
може призвести до дуже деструктивного і не-
відповідного почуття провини. Намагайтеся 
виправити це. І будьте готові знову і знову ви-
правляти ці хибні, деструктивні ідеї.

Виправте і поясніть, як ви бачите цю ситуа-
цію. Невдовзі здатність дитини справлятися 
з горем буде пов’язана з її здатністю розуміти 
цю подію. Хоча деякі елементи смерті і тра-
гедії завжди залишаться поза межами розу-
міння, проте важливо пояснити дитині, що 
деякі речі ми ніколи не зможемо зрозуміти. 
Не дозволяйте дитині відчувати, що в цьому 
випадку є таємниця, яка може бути дуже руй-
нівною. Дайте зрозуміти дитині, що дорослі 
теж не можуть і не хочуть розуміти деякі речі.



Дитячий відділ Давидіана (1993) П’ятирічна 
дівчинка, яка пережила рейд ATF на ранчо 
Апокаліпсис. Коли попросили намалювати її 
дім. Точки в кімнаті –від куль.

Чим я можу допомогти?
1.  Будьте чесними, відкритими та 

ясними. 
Розкажіть дітям факти про смерть. Хоча не-
має потреби описувати всю травматичну си-
туацію, проте слід надати важливі деталі. Це 
часто жахає, але важливо дати дитині прав-
диву інформацію. Уява дитини заповнить де-
талі, якщо їх не дати. Занадто часто ці уявні 
деталі спотворені, неточні, жахливі, і можуть 
заважати тривалому процесу загоєння.

2  Не уникайте теми, коли ваша 
дитина підхоплює її. 

Як і в разі інших травм, дорослі навколо ди-
тини повинні бути доступними, коли дитина 
хоче говорити, але уникайте запитань, коли 
дитина не хоче говорити. Це може означати 
боротьбу з дуже складним запитанням: «Чи 
це боляче? коли ти згорів до смерті?» Не ди-
вуйтеся, якщо під час вашої відповіді, дитина 
повернеться в гру і буде поводитися безкори-
сливо. Дитина не витримує рівня емоційного 
напруження і справляється з ним, уникаючи 
його в цей момент.

Діти відчують, що ця тема емоційно важка 
для дорослих. Дитина намагатиметься сподо-
батися дорослим, уникаючи емоційних тем 
або продовжуючи розглядати теми, які, на її 
думку, дорослі вважають більш приємними.

Діти дивляться на дорослих, щоб зрозуміти 
як їм інтерпретувати їхні внутрішні стани. 
Діти молодшого віку навіть відображатимуть 
характер та інтенсивність емоцій дорослих. 
Тому, якщо ви відчуваєте, що не зможете кон-
тролювати свої емоції, намагаючись допомог-
ти дитині, вам доведеться використовувати 
деякі стратегії, щоб подолати свій стрес. При-
діліть кілька хвилин, щоб зібратися, а потім 
спробуйте допомогти дитині. У такі моменти 
людина може втратити контроль і бути дуже 
емоційною. Для дитини добре, якщо після 
того, як ви почуваєтеся більш стриманими, 
ви зможете допомогти дитині зрозуміти, які 
вас переповнюють емоції: «Так, як ти іноді 
відчуваєш». Поясніть, що вам також важко 

зрозуміти: «Нам потрібно допомагати один 
одному, коли нам сумно».

3.  Будьте готові обговорювати одні 
й ті ж деталі знову і знову.

Очікуйте почути від вашої дитини те, що їй 
здається, ніби вона не почула вас, коли ви 
вперше сказали про смерть. Наслідки трав-
матичної смерті близької людини для дитини 
можуть бути надзвичайно травматичними. 
Реакція дитини на смерть батьків, брата чи 
сестри буде подібна до реакції дитини на інші 
травматичні події. Це включатиме емоційне 
заціпеніння, уникнення, смуток і епізодичні 
прояви гніву, розчарування і страху перед не-
відомим (майбутнім), безпорадність і розгу-
бленість.

Дитина буде згадувати нав’язливі спогади про 
близьку людину та її смерть. Якщо немає чіт-
кої картини смерті, дитина буде уявляти різні 
сценарії. У цьому випадку дитина (якщо вона 
почувається в безпеці та підтримці дорослих) 
розпитає про смерть та її особливості. Тер-
пеливо повторюйте своїй дитині чіткі, чесні 
факти. Якщо ви чогось не знаєте про природу 

Дитячий відділ Давидіана (1993)

П’ятирічна дівчинка, яка пережила рейд 
ATF на ранчо Апокаліпсис. Коли попроси-
ли намалювати її дім. Точки в кімнаті 
–від куль.



смерті чи деталі цієї конкретної втрати - ска-
жіть це дитині. Допоможіть їй зрозуміти мож-
ливі пояснення, скажіть їй, що ви та інші до-
рослі можете і часто повинні жити з багатьма 
невідомостями. Проте в процесі дайте дитині 
зрозуміти, що є речі, які ми знаємо, та розу-
міємо. Внесіть у розмову позитивні спогади, 
образи та спогади про близьку людину.

4.  Будьте доступними, 
турботливими, заспокійливими 
та передбачуваними. 

Робіть все можливе, щоб надавати підтримку 
коли у дитини буде потреба. Все це полегшує 
роботу з дитиною. Вона почувається в безпеці 
та доглянутою. Втрата батьків, братів і сестер 
та інших близьких є надзвичайно травмаю і 
назавжди змінить життя цих дітей. Дитина в 
певному сенсі протягом всього життя буде в 
своїх думках неодноразово переживати втра-
ту близьких. Кожне свято, кожна «сімейна» 
подія принесе цій дитині відчуття втрати, та 
спогад про смерть важливої людини. Доступ-
ні, дбайливі та турботливі опікуни, вчителі, 
терапевти та спеціалісти, які займаються з 
дитиною зможуть допомогти пережити ці від-
чуття.

5.  Зрозумійте, що діти, які вижили, 
часто відчувають провину.

Дитина, яка вижила після смерті членів сім’ї, 
часто може відчувати себе винною. Це може 
бути дуже руйнівним і поширеним переко-
нанням. Почуття провини у дітей пов’язане 
з хибними припущеннями, які вони роблять 
після смерті близбкої людини. Важливим 
принципом у цьому процесі є те, що діти не 
вміють висловлювати провину так само, як 
дорослі. Почуття провини, виражене у дітей, 
часто спостерігається у поведінці та емоціях, 
які пов’язані з ненавистю до себе та аутоагре-
сією. Дитина навряд чи зможе сформулювати, 
що її почуття провини тісно пов’язане з її по-
чуттям нікчемності, або деструктивною пове-
дінкою.

Діти, які пережили раптову смерть батьків, 
будуть відчувати велику провину.

«Це зі мною було щось не так? Я міг бути там 
- я мав бути там». Ці думки будуть повторюва-
тися в будь-яких перестановках. І найчастіше 
результатом цих думок буде почуття провини. 

Якщо опікуни та терапевти цих дітей зможуть 
звести до мінімуму ці потенційно деструктив-
ні ідеї, одужання дитини буде полегшено.

6.  Скористайтеся перевагами інших 
ресурсів.

Можливо, знайдуться інші професіонали, які 
готові допомогти вам і дитині, якою ви опі-
куєтеся, з цими проблемами. Скористайтеся 
ними. Якщо дитина знаходиться на терапії, 
поговоріть з терапевтом. Пам’ятайте, що втра-
та не зникає, але те, як переживання дитини 
впливає на неї з часом буде змінюватися та 
легше буде переноситися. Травматична подія 
втрати батька, брата, сестри, однолітка завж-
ди буде з цими дітьми. Однак з часом, з лю-
бов’ю та розумінням діти можуть навчитися 
нести тягар травматичної втрати так, щоб це 
не заважало їхньому розвитку.

 

predictable.  All these things make the child's work easier. She feels safer and cared for.  The loss of parents, siblings and 

other loved ones is extremely traumatic and will forever change these children's lives.  The child has, in some sense, a lifelong 

task of working, re-working - experiencing and re-experiencing the loss of these loved ones.  Each holiday -- each 'family' 

occasion-- will bring the loss, the death, and the ghost of the loved one to this child. Available, nurturing, and caring 

caregivers, teachers, therapists and caseworkers will all make this journey easier. 

55..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ssuurrvviivviinngg  cchhiillddrreenn  oofftteenn  ffeeeell  gguuiillttyy.. A child surviving when family members die may often feel 

guilty. This can be a very destructive and pervasive belief.  The guilt children feel is related to the false assumptions they make 

about the event. An important principle in this process is that children do not know how to verbalize or express guilt in the 

same fashion as adults. Guilt, as expressed in children, may often be best observed in behaviors and emotions that are related 

to self-hatred and self-destruction.  The child will not likely be able to articulate that survivor guilt is intimately related to their 

sense of worthlessness, self-abusive or destructive behaviors.   

The children surviving a parent’s sudden death will have great survivor guilt.  Was there something wrong or bad about me? 

I could have been there -- I should have been there. These thoughts will recur in any variety of permutations. And most of 

the time the outcome of these thoughts will be guilt.  If these children's caregivers, therapists, and teachers can minimize 

these potentially escalating and destructive ideas, the child's recovery will be eased. 

66..  TTaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ootthheerr  rreessoouurrcceess. There may be other professionals willing to help you and the child in your care 

with these problems.  Take advantage of them.  If the child is in therapy, talk to the therapist.  Remember that the loss does 

not go away but the way child’s experience of loss will change with time, hopefully maturing in ways that make it easier to 

bear. The traumatic loss of a parent, a sibling, a peer will always be with these children. With time, love and understanding, 

however, children can learn to carry the burdens of traumatic loss in ways that will not interfere with their development.   

 

The ChildTrauma Academy Channel

@BDPerry
@ChildTraumAcad
@Neurosequential

The Neurosequential Model Network
Neurosequential.com

BDPerry.com

Handouts
www.bdperry.com/handouts

@BDPerry
@Neurosequential

Info NMN

Переклад: Alena Didoruk


