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Тут і зараз… 
 Загадаю бажання 

найдорожче у світі! 
Щоб настав мир в 

країні. 



Навіть в час невизначеності, війни є вибір. 



«Хронічний воєнний невроз» 
 

1. Збудливість та дратівливість. 
2. Неприємний тип реагування 

на раптові подразники. 
3. Фіксація на обставинах. 
4. Втеча від реальності. 
5. Схильність до некерованих 

агресивних реакцій. 
 
                                 А. Кардінер 

Нові навички  

Складний ПТСР 

Простий ПТСР 



Зараз цілком нормально! 

Сильні емоції 
 

Проблеми з 
когнітивними 
функціями 
 

Проблеми зі сном 
 

Проблеми з 
харчуванням 
 

Знижена або 
підвищена 
активність 

Депресивні думки 
 

Реакції на 
невизначеність та  
неприродність 
 



Проблеми з 

когнітивними функціями 

Вивчайте мови. 

Медитуйте. 

Рухливі вправи. 

Подбайте про 

здоровий сон. 



Проблеми зі сном 

1. Багато сплю не 

висипаюсь. 

2. Не можу заснути. 

3. Лягаю о 17.00 

просинаюсь о 1.00 

4. Сплю менше 5 годин  

1 або 2 рази 
на тиждень – 

ЦІЛКОМ 
НОРМАЛЬНО.  

2 тижні і більше – 
  

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО 
НЕВРОЛОГА! 



Проблеми з харчуванням 

1. Переїдання 
2. Зовсім не хочеться їсти 

1 або 2 рази 
на тиждень – 

 
ЦІЛКОМ 

НОРМАЛЬНО.  

2 тижні і більше – 
  

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО 
НЕВРОЛОГА! 



Знижена або підвищена активність. 

 
Психиці потрібна допомога! 

Реакціями можуть бути - рвота, сміх, кашель, ікота, ридання, істерика. 

Рекомендації: 

1.Оцінюємо свій 

стан. 

2.Оцінюємо потреби. 

3.Стабілізуємо стан. 

4.Створюємо  

хронологію 

попереднього дня. 



Депресивні думки 

Основні переконання, які страждають: 

1) Я хороший. 

2) Світ безпечний. 

3) Я в безпеці. 

 
Рекомендації: 

 
1. Спілкування з близькими. 
2. Комунікація в комфортній 

компанії. 
3. Відвідувати приємні 

заходи. 
4. Регулярні фізичні 

навантаження. 
5. Ставити цілі перед собою, 

фіксувати їх, відмічати ✓  

 
 



Сильні емоції 

Варто ДОЗВОЛЯТИ! 

Заборонено перед сном! 

Страх 

Тривогу 

Сум 

Що робити? 
 

1. Помітити. Назвати. 
2. Варто її прийняти. 
3. Обдумати, 

раціоналізувати. 
 



Аптечка допомоги при сильних почуттях 



Вправи, які можна робити з дітьми  

1. Дощ 

2. Хатка 

3. Квітка - свічка 



Загальні рекомендації: 

 

1.Проводити час з близькими. 

2.Займатися фізичною активністю. 

3.Вчасно їсти, спати. 

4.Спостерігати за природою (торкатися 

 дерев, слухати спів птахів..). 

5.Займатися собою. 

6.Радіти дрібницям. 

7.Жити. 
 



ЗАГАДАЮ БАЖАННЯ  

 

Загадаю бажання, найдорожче у світі! 

Щоб настав мир в країні, і не гинули діти, 

Щоб під небом блакитним колосилися ниви, 

Щоб всміхалися люди й жили дружно, щасливо. 

Щоб не плакали мами у журбі над синами,  

Перемога настала в боротьбі з ворогами. 

Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали,  

Щоб і пісня, і слово українські звучали. 

Щоб країна розквітла, незалежна і вільна.  

Хай здійсниться бажання це моє неодмінно! 

Тетяна Строкач 




