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наявні психологічні проблеми у дитини та надає поради батькам, яким чином можна подолати ті чи інші 
прояви ПТСР. 

Тривала психотерапія проводиться лікарем-психотерапевтом із застосуванням відповідних технік та 
методик для зміни психоемоціного стану дитини з можливим залученням медикаментозного лікування. 
Тривала психотерапія розрахована на курс зустрічей, повне заглиблення фахівця у ситуацію та пошук 
шляхів її подолання. 

Особливим методом психологічної допомоги при травмі є кризова інтервенція. Кризова інтервенція 
– це робота, спрямована на вираження сильних емоцій і інтенсивних почуттів, актуалізованих конкретною 
проблемою (ситуацією) [2]. Особливості кризових інтервенцій для дітей полягають у наступному: 

1. Вихід фахівця на рівень переживань і прояву почуттів у дитини.  
2. У дитячий кризі психолог виконує функцію захисту та підтримки.. 
3. Діти реагують на травму формуванням симптому, що є особливим засобом дитини повідомити 

про страждання. Це може бути енурез, фобія, алергічна реакція і т.п. Як правило, симптом є захистом від 
загрозливого досвіду, тому не варто торкатись симптому на першій стадії кризової інтервенції. Слід 
ставитися до симптому, як до необхідного захисту. Як тільки дитина буде відчувати захищеність і зможе 
говорити про кризу (травму), симптом буде не потрібний і відступить. 

4. У роботі з сім’єю та оточенням досліджують питання: яка причина, через яку дитині необхідний 
захист, може стати менш загрозливою. Дитині допомагають у вираженні того, що є, її почуття і потреби (у 
грі, за допомогою творчих матеріалів, лотка з піском). 

5. Підтримання зв’язку між невербальним рівнем переживання і його виявом у мові [2]. 
Отже, подолання ПТСР у дитини, яка постраждала або стала свідком війни, - це комплексна робота 

батьків, оточення, психологів, психотерапевтів, волонтерів, державних органів, тощо. Напрямки, за якими 
застосовуються заходи подолання ПТСР у дітей, ми розподілили, залежно від травмуючого досвіду та 
залежно від суб’єкта, який застосовуватиме такі заходи. Подолання ПТСР у дітей можливе та має позитивну 
перспективу, тому запровадження максимальних зусиль з боку оточення та залучених фахівців, їх командна 
робота – запорука щасливого дитинства, здорового майбутнього дітей України, які постраждали або стали 
свідками війни. 

__________________________ 
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ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ У ВІДНОШЕННІ  

ДО ДІТЕЙ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
В Україні є актуальною тема: «Домашнє насильство в родині». На сьогоднішній час  деякі батьки 

виховують дітей жорстокими методами. Потрібно краще зрозуміти що ж таке домашнє насильство. 
Домашнє насильство – це один з видів сімейного, економічного, психологічного насильства, які 
відбуваються в межах родини чи в межах місця проживання. 

Взагалі діти це вразливі та ніжні створіння, до яких потрібний певний підхід в будь-якому віці. Та  в 
будь-якому  віці не потрібно жорстоко  з ними поводитись, так як можуть  буди психологічні проблеми в 
майбутньому.  

Стусани та штовхання не є вирішення певної проблеми між дитиною та батьками. Батьки повині 
піклуватися про дитину, надавати їм право на навчання та розваги, як в підлітковому віці. Діти обов’язково 
повині виховуватись в добрі та ласці та почувати турботу родини. 

Також на органи та певні установи покладають певні функції, які запобігають домашньому 
насильству: 

1. Суди; 
2. Прокуратури;  
3. Служби у справі дітей; 
4. Підрозділи органів Національної поліції;  
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5. Органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти; 
У 2004 року в Україні набув чинності Сімейний кодекс, в якому зазначається, що «забороняється 

фізичне покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують 
людську гідність дитини». Шо до дитини згідно до статті 150 ч.7 забороняється фізичне та психологічне 
покарання. 

Військове вторгнення країни агресора Російської Федерації на територію України позначається, у 
тому числі на взаємовідносини у родині, через напружений стан у країні вкрай необхідно запобігти 
емоційним психологічним розладам у дітей.  

Беручи до уваги нинішню ситуацію із станом законності і правопорядку в Україні введенням з 24 
лютого 2022 року  Президентом України  воєнного стану в державі року у зв'язку з військовою агресією 
російської федерації проти України,  проблема переселення громадян з місця постійного проживання, 
відношення у родині набувають великої уваги.  

Батькам,  звісно ж,  дозволено самостійно вибирати методи виховання, але вони не повинні в ні 
якому разі принижувати людську гідність незважаючи на тяжкі часи.  

Домашнє насильство здебільшого сприймають як особисту справу сім’ї та замовчують. Діти не 
говорять про знущання над ними, часто вважають, що спричинили конфлікти власною поведінкою, сліди від 
побиття пояснюють випадковим травмуванням. Особливо високим є рівень домашнього насильства щодо 
дітей у сім’ї. Але не зважаючи на ситуацію у країні дім та сім’я – це  певне місце, де можна знайти 
розуміння й підтримку, допомогу та захист від небезпеки навколишнього світу. 

Стереотип виховання дітей батьками методом фізичного покарання закладений у свідомості й 
застосовується з покоління в покоління як найбільш ефективний і дієвий. Для дорослих насильство, 
передусім психологічне й фізичне, не повинно бути атрибутом виховання дитини.  

У родині звісно ж можуть бути різні методи виховання, але завжди найдеться правильний вибір і 
батьки повинні знаходити певний контакт та розуміння с дитиною.  

Отже, якщо ж говорити про висновок то де які  діти страждають від фізичного насильства з боку 
своїх батьків, тому потрібно не зважаючий на ситуацію у країні захищати права та обов’язки цих дітей, а 
також оказувати всебічну допомогу даним  родинам.  
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У 2014 році Україна почала відлік нової історії свого становлення, яка політично та ментально 

відрізняється від попередніх років. Відтоді країна діяла в стані перманентного збройного конфлікту, який 
триває донині. 

Збройний конфлікт на сході України різко погіршив ситуацію в районах, де Україна досягла 
значного прогресу (фактично подолавши безпритульність, розвиток усиновлення та прийомних сімей, 


