
 

Служба психічного здоров’я 
дітей та підлітків Гемпшира 

 



 

 

 
Життя сповнене злетів і падінь. Іноді воно 
чудове, нам дуже весело, ми почуваємося 
добре, і наші справи йдуть якнайкраще.  
В інший час життя може бути важким, можуть 
траплятися тяжкі й сумні речі, і ми можемо 
відчувати, що нам важко із цим впоратися та 
керувати своїми почуттями. 

Кілька корисних ідей про те, що робити, коли ти 
переживаєш тяжкий час і тобі важко, можуть 
принести полегшення. Цей посібник допоможе 
тобі вирішити деякі проблеми, з якими час від 
часу стикаються багато молодих людей. 

 
Для всіх людей психічне здоров’я є важливим. 

Твоє психічне здоров’я — це те, що ти думаєш 
і як сприймаєш себе та навколишній світ. 
Наше психічне здоров’я впливає на те, як ми 
справляємося з повсякденними життєвими 
ситуаціями, а також на наші думки та почуття, 
які ми переживаємо. 

Так само, як і життя, наше психічне здоров’я 
може поліпшуватися або гіршати, іноді бути 
добрим, а іноді не дуже. Є багато речей, які 
можуть вплинути на наше психічне здоров’я 
та на те, як ми справляємося з труднощами. 
Стресові ситуації, стосунки з іншими людьми, 
наш сон, фізичне здоров’я та наявність 
важливих і приємних хобі — це лише деякі 
чинники, що можуть вплинути на наше 
психічне здоров’я. 

Коли з нашим психічним здоров’ям усе добре, 
ми більш позитивно ставимося до себе, 
насолоджуємося життям, добре вчимося, 
маємо гарні стосунки з іншими людьми й 
можемо краще справлятися з почуттям суму, 
тривоги чи гніву. 

Ми всі можемо вжити заходів, щоб піклуватися 
про своє психічне здоров’я. Що б не відбувалося 
в житті, ми всі несемо відповідальність за те, 
що говоримо і як поводимося. У нас є вибір 
щодо того, що ми можемо зробити і як ми 
можемо допомогти собі. Сподіваємося, що цей 
посібник буде для тебе корисним і надихаючим. 

 
Цей посібник допоможе тобі стати 
«кращою версією себе». 
Він створений для того, щоб 
допомогти тобі впоратись із 
ситуаціями, які можуть бути для 
тебе новими або складними, 
надати поради, якими ти можеш 
скористатись, а також 
інформацію про те, куди 
звернутися, якщо тобі потрібна 
додаткова підтримка чи допомога. 

На кожній сторінці ти знайдеш 
інформацію щодо однієї ситуації, 
з якою можеш зіткнутися, 
й отримаєш поради, як можна 
допомогти собі. На деяких 
сторінках розповідається про різні 
стратегії подолання ситуації та 
речі, які ти можеш робити, щоб 
піклуватися про себе щодня. 

Прочитай цей посібник, щоб 
знати, що в ньому, а потім 
зберігай його в надійному місці. 
Навіть якщо він тобі зараз 
не потрібен, життя може бути 
непередбачуваним і ти ніколи 
не знаєш, коли тобі може 
знадобитися додаткова допомога. 



 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 hampshirecamhs.nhs.uk: 
натисни кнопку «Допоможіть, 
у мене криза». 

 stayingsafe.net 

 thecalmzone.net 

 papyrus-uk.org 

 harmless.org.uk 

 Месенджер YoungMinds на випадок 
кризи: відправ повідомлення YM 
на номер 85258 безкоштовно 
(цілодобово) 

 Безкоштовна гаряча лінія 
благодійної організації Samaritans: 
116 123 (цілодобово) 

Stay Alive What’s Up? WellMind 

Якщо не вказано інше, програми не надаються NHS і NHS не несе відповідальності за їхнє використання. 



 

 
Як контролювати шкільне життя 

 
Школа — це місце, де можна вчитися, розважатися, 
пробувати нове, знаходити друзів і розвиватися як 
особистість. 

Незважаючи на те, що школа має бути безпечним 
місцем, де можна одержати підтримку, там також 
може бути галасливо та напружено. Також є багато 
речей, про які потрібно пам’ятати і які слід робити, 
але часом вони можуть ставати стресовими та 
псувати настрій. 

 
• Проблеми зі сном (труднощі із засинанням, 

поверхневий сон, прокидання рано вранці або 
кошмари). 

• Не хочеш залишатися на самоті й хвилюєшся, 
що з дорослими щось трапиться. 

• У тебе багато думок «а що, коли...» (наприклад, 
«а що, коли станеться щось погане?»), які 
можуть означати, що ти занадто хвилюєшся 
через школу. 

• Виникнення фізичних (тілесних) відчуттів, як-от 
прискорене серцебиття, прискорене дихання, 
розлад роботи кишечника, нудота, 
запаморочення або слабкість, пітливість долонь. 

• Порушення концентрації та відсутність мотивації 
щось робити. 

• Негативне порівнювання себе з іншими людьми 
(у таких речах, як зовнішність, успіхи в навчанні, 
спортивні здібності). 

• Ти не ділишся своїми думками чи 
вподобаннями, тому що не віриш, що вони 
важливі чи мають таке ж значення, як і думки 
інших людей. 

• Тобі може бути важко заводити друзів 
і підтримувати дружні стосунки. 

• Ти можеш переживати через помилки та 
сприймати себе невдахою. 

• Ти хвилюєшся через те, що підводиш інших 
людей. 

 

 Підходь до справ організовано: 
збери шкільний рюкзак 
напередодні ввечері. Підготуй 
підручники, канцелярське 
приладдя та обід. Перевір 
шкільний розклад, щоб знати, 
де тобі слід бути та в який час. 

 Запиши або ввімкни нагадування 
в телефоні про терміни чи 
конкретні речі, про які тобі 
потрібно пам’ятати. 

 Переконайся, що твій телефон 
заряджений і в тебе є гроші на 
рахунку на випадок надзвичайних 
ситуацій або якщо виникне 
проблема, як дістатися до школи 
чи додому. 

 Перевір, чи ти знаєш шкільні 
правила. 

 Зберігай додаткові ручки 
в шкільній сумці/шафці на 
випадок, якщо ти забудеш пенал. 

 Склади план домашнього 
завдання; визнач свої пріоритети 
й залиш достатньо часу для 
виконання всіх поставлених 
завдань. 

 Звернися по допомогу, якщо ти 
не розумієш шкільне чи домашнє 
завдання або в тебе виникли 
проблеми з його виконанням. 
Ніхто не очікує, що ти маєш знати 
все, і вчителі готові допомогти 
тобі. Задавати питання або 
звертатися по допомогу — 
це нормально. 

 Намагайся не порівнювати себе 
з іншими людьми: ми всі унікальні 
й маємо різні сильні сторони та 
інтереси. Не любити те саме, 
що і твої друзі — це нормально. 

 Подбай про достатній сон, якщо 
вранці тобі треба йти до школи. 



 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

   

  

 



 

 
Що робити, якщо ти чи хтось інший страждає від булінгу? 

 
Булінг — це слово, яке використовується для опису 
навмисної поведінки, яка спричиняє засмучення та 
страждання іншої людини. 

Є багато форм булінгу, які можуть включати залякування, 
глузування, а також онлайн-булінг. Онлайн-булінг означає 
знущання за допомогою мобільного телефона, 
електронної пошти, служб обміну повідомленнями 
та соціальних мереж. 

Хоча булінг може бути поширеним у школах, коледжах 
та в Інтернеті, це не означає, що така поведінка 
є нормальною. Якщо ти чи хтось інший, кого ти знаєш, 
страждаєте від булінгу, ти маєш повідомити про це комусь. 

 

 Занижена самооцінка й відсутність упевненості в собі: 
ти можеш відчувати себе недостатньо хорошою 
людиною або не такою хорошою, як інші. 

 Ти можеш повірити в те, що кривдники говорять тобі. 

 Відчуття занепокоєння та паніки. 

 Виникнення фізичних (тілесних) відчуттів, як-от 
прискорене серцебиття, прискорене дихання, розлад 
роботи кишечника, нудота, запаморочення або 
слабкість, пітливість долонь. 

 У тебе багато думок «а що, коли...» (наприклад,  
«а що, коли станеться щось погане?»), які можуть 
означати, що ти занадто хвилюєшся через школу. 

 Почуття гніву щодо кривдників та інших людей 
(це може означати, що ти можеш сердитися: 
дратуватися, кричати або проявляти фізичну агресію). 

 Порушення концентрації та відсутність мотивації щось 
робити: ти можеш помітити, що погано справляєшся 
із завданнями в школі. 

 У тебе може не бути настрою спілкуватися з друзями 
або взагалі з людьми. 

 Ти можеш втратити цікавість до своїх хобі. 

 Проблеми зі сном (труднощі з засинанням, 
поверхневий сон, кошмари). 

 Іноді трапляються випадки нічного нетримання сечі 
(це часто є ознакою нещастя і стресу). 

 У тебе можуть виникнути думки про те, щоб 
нашкодити собі. 

 

 Розповісти комусь. Багато 
молодих людей бояться 
розповідати про це дорослим, 
оскільки не хочуть посилення 
знущань, а також не впевнені, 
що їм повірять. Хоча ці 
занепокоєння зрозумілі, важливо 
розповісти про ситуацію 
дорослому, якому ти довіряєш, 
щоб одержати необхідну 
допомогу та підтримку. 

 Деякі форми булінгу 
є незаконними (насильство, 
крадіжка, переслідування або 
залякування, погрози та 
образливі телефонні дзвінки, 
електронні листи чи текстові 
повідомлення), і про них слід 
повідомляти в поліцію. 

 Пам’ятай: якщо ти страждаєш 
від булінгу, це не твоя провина. 
Ти не заслуговуєш на те, щоб 
над тобою знущались або 
змушували тебе почуватися 
нікчемою. 

 Заблокуй кривдника, видали його 
з контактів, вимкни звук у 
телефоні та видали сповіщення. 
Якщо ти страждаєш від булінгу 
в соціальних мережах, видали 
додатки або свій обліковий 
запис. Вимикай телефон на ніч. 

 Знайди хобі та заняття, які 
підвищать твою самооцінку та 
впевненість. Приєднайся до 
нових груп чи клубів: це дасть 
тобі можливість познайомитися 
з новими людьми та знайти 
нових друзів. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/bullying-yp/ 

 Якщо в тебе криза, зателефонуй 
на номер 111 (цілодобово), щоб 
поговорити з кваліфікованим 
спеціалістом із психічного здоров’я. 



 

 

Ти можеш попросити когось у школі, щоб тобі надали копію цієї візитки, 
і покласти її в сумку/гаманець. 

Служба психічного здоров’я 
дітей та підлітків Гемпшира 

 

Благодійна організація Samaritans 

116 123 

Електронна пошта: Jo@samaritans.org 

цілодобово 

Благодійна організація HOPELINEUK 

Зателефонуй: 0800 068 41 41 

Відправ повідомлення: 07860 039967 

09:00—22:00 (з пн. до пт.) 

14:00—22:00 (у вихідні та святкові дні) 

Благодійна організація YoungMinds 

Гаряча лінія для батьків: 

0808 802 55 44 

09:30—16:00 (з пн. до пт.) 

Ел. пошта: parents@youngminds.org.uk 

Месенджер YoungMinds на випадок кризи: 

відправ повідомлення YM на номер 85258 
(цілодобово) 

Корисні додатки для самодопомоги: 

Stay Alive InHand Calm Harm WellMind What’s Up? 

Якщо не вказано інше, програми не надаються NHS і NHS 
не несе відповідальності за їхнє використання. 

Корисні вебсайти 
для самодопомоги: 

hampshirecamhs.nhs.uk 
thecalmzone.net 
papyrus-uk.org Послуги, які надає 

Трастовий фонд NHS 
партнерства Сассекса. 



 

 
Як подолати стрес перед іспитом 

 
У якийсь момент багато людей стикаються зі 
шкільними проблемами, і більшість із них 
хвилюються й відчувають стрес через тести 
та іспити. Ти не на самоті. 

Якщо ти помічаєш, що часто хвилюєшся, або 
твоє турбування заважає тобі в повсякденному 
житті (наприклад, ходити до школи, зустрічатися 
з друзями чи займатися справами, які тобі 
подобаються), це, ймовірно, означає, що тобі 
потрібно розказати комусь, що ти відчуваєш, 
і звернутися по допомогу. 

 

 Проблеми зі сном (труднощі із засинанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці 
або кошмари). 

 Уникнення справ, пов’язаних зі школою, 
навчанням чи іспитами, АБО надмірна 
робота: ти витрачаєш багато часу на 
перегляд справ, не робиш перерви або 
займаєшся іншою діяльністю, особливо хобі. 

 Порівнюєш себе з іншими й турбуєшся про те, 
що виконуєш недостатньо справ чи не 
досягаєш стільки, скільки інші люди. 

 У тебе багато думок «а що, коли...» 
(наприклад, «а що, коли я зазнаю невдачі 
й не вступлю до коледжу/університету?»), які 
можуть означати, що ти занадто хвилюєшся 
перед тим, як зважитися на щось. 

 Тебе легше засмутити. 
 Ти відчуваєш втому й занепад сил. 
 Ти помічаєш порушення концентрації, 

відсутність мотивації щось робити й відчуття 
безнадійності («який у цьому сенс?»). 

 Виникнення фізичних (тілесних) відчуттів,  
як-от прискорене серцебиття, прискорене 
дихання, розлад роботи кишечника, нудота, 
запаморочення або слабкість, пітливість 
долонь. 

 Ти не доглядаєш за собою 
(недостатньо/занадто їси, не приймаєш душ 
і не миєшся регулярно, не займаєшся 
фізичною активністю). 

 

 Розкажи комусь, що ти 
відчуваєш, незалежно від того, 
що тебе турбує. Поруч 
знайдеться хтось, хто вислухає 
і спробує підтримати тебе. 

 Хоча хвилювання лякає, 
пам’ятай, що ці відчуття минуть, 
а фізичні відчуття не можуть тобі 
зашкодити. Нагадай собі, що 
раніше тебе багато що 
хвилювало й що ці відчуття 
минули, тобі вдалося з ними 
впоратись, і все було добре. 
Якщо тобі це допоможе, дивись 
телевізор, спілкуйся з друзями, 
читай, займайся творчістю, 
слухай музику, щоб повернути 
контроль над емоціями, поки 
не відчуєш себе трохи краще. 

 Піклуйся про своє фізичне, 
психічне та емоційне здоров’я: 
- регулярно їж і пий; 
- висипайся; 
- організуй роботу належним 

чином, плануй і розбивай 
справи на етапи; 

- регулярно роби перерву між 
заняттями та влаштовуй собі 
дні, вільні від навчання. 

 Відпочивай: займайся хобі та 
проводь час із друзями та 
родиною. 

 Регулярно займайся фізичними 
вправами. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/school-college-
exams/ 



 

 

Усвідомлення — це техніка, яка використовується для зосередження твоєї уваги на 
теперішньому моменті з одночасним визнанням і прийняттям своїх емоцій, думок та 
тілесних відчуттів. 

 «Усвідомлювати» означає звертати 
увагу на теперішній момент, 
зосереджуватися на відчутті «тут 
і зараз» і краще розуміти, як момент 
«тут і зараз» впливає на тебе взагалі. 

 Це має реальні переваги, оскільки 
в поточному моменті часто набагато 
менше стресу, ніж через страх та 
занепокоєння щодо минулого чи 
майбутнього. 

 Практика усвідомлення не 
намагається змінити тебе або 
змусити тебе в щось повірити. 

 Усвідомлення означає зосередження 
уваги певним чином, цілеспрямовано, 
у теперішній момент, без засудження, 
а навпаки — з добротою та цікавістю. 

 Чудово те, що навчитись 
усвідомлення просто! Цю техніку 
може використовувати будь-хто, 
будь-коли та будь-де. 

 Щоб отримати додаткову інформацію 
щодо принципів усвідомленості, 
перегляньте ресурси на цій сторінці. 

 

 mindfulnessforteens.com 

 smilingmind.com.au 

 

 «Мистецтво усвідомлення для дітей» 
(The Art of Mindfulness for children) 

 «Сидіти нерухомо, як жаба» 
(Sitting like a frog) 

 

Smiling mind 

Headspace 

MyLife Meditation: Mindfulness 

Mindfulness Daily 

Якщо не вказано інше, програми не надаються NHS і NHS не несе відповідальності за їхнє використання. 



 

 
Як впоратися з відчуженням у дружбі 

 

Друзі та дружба — це чудово, коли все йде 
добре, але життя може бути досить жалюгідним 
і напруженим, якщо тобі важко знайти друзів або 
коли виникають суперечки та сварки. 

У багатьох людей час від часу виникають 
труднощі з друзями, тому, якщо тобі важко, знай: 
ти не на самоті. Дружба вимагає часу та зусиль, 
оскільки обидві людини відповідають за те, 
як вони говорять і як себе поводять. 

 

 Ти можеш відчувати різноманітні емоції 
(наприклад, сум, занепокоєння, дратівливість, 
засмучення, розгубленість). 

 У тебе багато думок «а що...» (наприклад, 
«а що про мене думають інші»?) 

 Порушення концентрації та відсутність 
мотивації щось робити. Ти можеш помітити, 
що тобі важче виконувати домашні справи / 
домашні завдання. 

 Ти вважаєш за краще залишатися наодинці 
(не хочеш розмовляти з іншими людьми чи 
проводити час із ними) АБО не хочеш бути 

на самоті та хочеш бути поруч із людьми, 
з якими тобі комфортно. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці або 
неможливість знов заснути). 

 Відсутність задоволення від діяльності, яка 
зазвичай тобі подобалась. 

 

 Стався до інших так, як тобі 
хотілося б, щоб ставилися до 
тебе. Якщо ти не хочеш, щоб 
якісь зображення чи коментарі 
були опубліковані в Інтернеті, 
чи не хочеш мати з кимось 
розмову віч-на-віч, то двічі 
подумай перед тим, як 
публікувати або казати щось, 
що могло б збентежити, 
засмутити чи роздратувати 
когось іншого. 

 Мати різні думки — 
це нормально, але треба 
ставитись один до одного 
з повагою та гідністю, коли ви 
обговорюєте відмінності. 

 Якщо тобою сказано або 
зроблено щось, що образило 
або роздратувало іншу людину, 
почни з вибачення, навіть якщо 
це зроблено ненавмисно. Ми всі 
час від часу робимо помилки, 
тому пробач себе, а потім 
попроси пробачення 
в ображеної людини. 

 Дружба вимагає зусиль з обох 
сторін для її побудови та 
підтримки. 

 Приділяй час людям, про яких 
ти дбаєш. Намагайся 
спілкуватися з друзями віч-на-
віч, а не тільки в соціальних 
мережах. Покажи своїм друзям, 
що ти поруч і піклуєшся про них. 

 Не бійся заводити нових друзів. 
Тобі не потрібно завжди 
дружити з тими ж друзями, які 
були в тебе в початковій школі, 
і ти можеш мати кілька компаній 
друзів. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/friendships/ 



 

 

 

Ставитися доброзичливо й чуйно до 
інших — це корисно як для нас, так і для 
інших людей. Важливо пам’ятати, що слід 
ставитися до інших людей так, як ми хотіли 
б, щоб ставилися до нас самих. Повага, 
чесність і доброта — це якості та 
цінності, яких ми можемо очікувати від 
інших людей і давати їм у відповідь. 

Незважаючи на наші сподівання, що інші 
будуть ставитися до нас доброзичливо 
й чуйно, ми самі повинні бути добрими та 
чуйними, навіть якщо люди не завжди 
добре ставляться до нас. 

Навіть коли людина може здаватися 
щасливою й упевненою в собі, ти ніколи 
не знаєш, з якими труднощами вона 
може стикатися в цей момент, тому 
важливо проявляти доброту. 

Є багато способів показати людям, що 
ти піклуєшся про них, і кожна людина по-
своєму виявляє свою турботу про інших. 
Подивися цей короткий фільм про п’ять 
мов кохання та поміркуй про свої 
вподобання, як проявляти та отримувати 
любов і турботу: youtu.be/2F_neejm5Zw 



 

 
Як впоратися з втратою 

 

Втрата близької людини (наприклад, члена сім’ї чи 
друга) або улюбленої тварини може бути дійсно 
руйнівною. Люди також можуть відчувати втрату, 
коли закінчуються важливі стосунки (наприклад, 
у разі розриву відносин або дружби). Коли ти 
переживаєш втрату, буває важко зрозуміти та 
усвідомити її або звикнути до неї. Немає 
правильних чи неправильних почуттів, думок чи 
поведінки: кожен сприймає горе по-різному.  
У деякі дні ти можеш відчувати в собі більше 
змоги впоратися з втратою, ніж в інші дні. 
Важливо, щоб людина була доброю до себе. 

 

 Кожен сприймає горе по-різному. Однак ти 
можеш помітити таке. 

 Ти можеш відчувати цілу низку емоцій, включно 
зі смутком, гнівом, страхом, полегшенням, 
або навіть нічого не відчувати. 

 Труднощі з прийняттям втрати. 
 Почуття провини, жалю чи відповідальності. 
 Порушення концентрації та відсутність 

мотивації до чогось: ти можеш помітити, що 
погано справляєшся із завданнями в школі. 

 Ти вважаєш за краще залишатися наодинці 
(не хочеш розмовляти з іншими людьми чи 
проводити час із ними) АБО не хочеш бути 
на самоті та хочеш бути поруч із людьми, 
з якими тобі комфортно. 

 Ти хвилюєшся, що з тобою чи іншими людьми, 
яких ти любиш та про яких піклуєшся, може 
статися щось погане. 

 У тебе виникають думки або спонукання 
покінчити з власним життям, щоб опинитися 
поруч із коханою людиною, якої більше нема. 

 Ти постійно згадуєш про те, що сталося 
з коханою людиною, якої більше нема. 

 У тебе зникла цікавість до своїх хобі, або ти 
не відчуваєш задоволення від них. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці). 

 Іноді трапляються випадки нічного нетримання 
сечі (це часто є ознакою нещастя і стресу). 

 Втрата апетиту або задоволення від їжі. 

 

 Важливо розповісти про це 
дорослому, якому ти 
довіряєш, щоб одержати 
необхідну допомогу та 
підтримку. 

 Зазвичай ти можеш відчувати 
цілу низку емоцій, включно зі 
смутком, гнівом, страхом, 
полегшенням, або навіть 
нічого не відчувати. Деяким 
людям важче впоратися зі 
святкуванням ювілеїв та 
певних дат (наприклад, дня 
народження). 

 Намагайся максимально 
притримуватися звичного 
розпорядку дня. 

 Продовжуй займатися 
справами, які тобі 
подобаються, і проводь час 
із друзями та родиною. 
Відчувати щастя, сміятися чи 
веселитися — це нормально. 
Це не означає, що тобі 
байдужа людина, якої більше 
нема. 

 Якщо тобі важко говорити про 
свої почуття, можна написати 
листа комусь, хто тебе 
підтримує, щоб людина 
зрозуміла, що з тобою 
відбувається. 

 Створи скриньку спогадів та 
наповни її фотографіями й 
речами, які нагадують тобі 
про хороші часи, які ти 
пережив із людиною, якої 
більше нема. 

 Горе віднімає багато енергії. 
Обов’язково їж, пий та 
відпочивай регулярно. 
Фізична активність і щоденні 
прогулянки можуть принести 
полегшення. 

 На вебсайті Hampshire 
CAMHS є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/bereavement-loss/ 



 

 

Коли ми відчуваємо тривогу, пригніченість 
або смуток, ми можемо зациклитися на 
негативних думках і поганому самопочутті. 
Корисно мати власну заспокійливу 
скриньку, яку можна наповнити різними 
речами, що будуть відволікати тебе 
й допомагати почуватися краще 
в ці моменти. 

Ідея полягає в тому, щоб покласти в цю 
скриньку речі, які заспокоюють усі п’ять 
органів чуття, допомагаючи нам 
почуватися краще в будь-якому сенсі, 
а також відвертаючи нас від думок про те, 
що нас засмучує. 

 

1. Знайди порожню коробку вдома (це 
може бути стара коробка для взуття) 
або купи її в магазині для рукоділля. 

2. Прикрась коробку зсередини й зовні: 
розфарбуй, обклей обгортковим 
папером чи тканиною або зроби 
декупаж. Втілюй будь-яку фантазію! 

3. Збери речі, які мають значення для 
тебе або які напевно допоможуть тобі 
почуватися краще. Пам’ятай, що речі 
повинні заспокоювати всі п’ять 
органів чуття. Ось кілька ідей. 

ЗІР: фотографії веселих подій, сніжна 
куля, банка з блискітками, DVD-диски 
з улюбленими фільмами чи телешоу, 
смішні чи надихаючі відео з YouTube. 

СЛУХ: твоя улюблена музика, пісні, 
що завжди піднімають тобі настрій, 
записи голосу друга, аудіокнига. 

ДОТИК: бульбашкова плівка, ведмедик, 
подушка, м’які шерстяні шкарпетки або 
ковдра, лак для нігтів. 

НЮХ: улюблений парфум або спрей для 
тіла, свічки, фруктова піна для ванни або 
мило. 

СМАК: сухофрукти або горіхи, гарячий 
шоколад, солодощі, улюблений шоколад. 

4. Ось деякі інші речі, які ти можеш 
додати, щоб відволіктися або зайняти 
себе: зошити (розмальовки, кросворди, 
пошук слів, судоку), матеріали для 
мистецтва та рукоділля, блокнот або 
щоденник і ручка. 

5. Пошукай ще щось таке, що точно тобі 
подобається або що допоможе у важкі 
часи й про що можеш знати тільки ти. 

Коли ти використовуєш ці речі або 
вирішуєш зробити щось інше, що тобі 
допомагає, намагайся звернути увагу на 
свої фізичні органи чуття: зір, слух, нюх, 
смак та дотик. 

Оглянься навколо і зверни увагу на те, що 
ти бачиш (кольори, форми, світло чи тінь, 
рух), що ти чуєш (звуки природи, звуки 
в кімнаті, поблизу та далеко), що ти 
відчуваєш на запах чи смак (включно 
з довкіллям), до чого ти можеш торкнутися 
прямо зараз, у будь-якому місці, а також 
зосередься на речах зі своєї заспокійливої 
скриньки. 

Переглянь відео на нашому сайті, 
щоб отримати більше ідей: 
hampshirecamhs.nhs.uk/video/5-of-7-make-
your-own-self-soothe-box/ 



 

 
Як впоратись із занепокоєнням 

 
Час від часу відчувати занепокоєння або стрес — 
це нормально, особливо коли ти робиш щось нове 
або виходиш із зони комфорту: наприклад, 
переходиш до нової школи, складаєш тест або 
самостійно сідаєш на автобус/потяг перший раз. 

Якщо ти помічаєш, що часто хвилюєшся, або твоє 
турбування заважає тобі в повсякденному житті 
(наприклад, ходити до школи, зустрічатися 
з друзями чи робити те, що тобі подобається), 
це, ймовірно, означає, що тобі потрібно розказати 
комусь, що ти відчуваєш, і звернутися по допомогу. 

 

 Проблеми зі сном (труднощі із засинанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці або 
кошмари). 

 Не хочеш залишатися на самоті й хвилюєшся, 
що з дорослими щось трапиться. 

 У тебе багато думок «а що, коли...» (наприклад, 
«а що, коли станеться щось погане?»), які 
можуть означати, що ти занадто хвилюєшся 
перед тим, як зважитися на щось. 

 Ти відчуваєш роздратування через свій страх 
або навіть думки про те, щоб зазнати страху. 

 Виникнення фізичних (тілесних) відчуттів, як-от 
прискорене серцебиття, прискорене дихання, 
розлад роботи кишечника, нудота, 
запаморочення або слабкість, пітливість 
долонь. 

Далі перелічені найбільш поширені турбування, 
що спричиняють багато страждань. 

 Занепокоєння тим, що інші люди думають про 
тебе або що вони засудять тебе. 

 Турбування про те, що може трапитися щось 
погане. 

 Неконтрольоване постійне турбування про 
багато речей (наприклад, справи в школі, 
майбутнє, здоров’я, події у світі). 

 Хвилювання про свою безпеку та здоров’я 
(включно з хвилюванням про мікроби та ризик 
зараження). 

 Відчуття необхідності виконувати певні 
процедури або ритуали чи дотримуватися 
певної поведінки, щоб запобігти поганим подіям. 

 

 Розкажи комусь, як ти 
почуваєшся, незалежно від 
того, що тебе турбує, навіть 
якщо для тебе це складно. 
Поруч знайдеться хтось, 
хто вислухає і спробує 
підтримати тебе. 

 Хоча хвилювання лякає, 
пам’ятай, що ці відчуття 
минуть, а фізичні відчуття 
не можуть тобі зашкодити. 
Нагадай собі, що раніше тебе 
багато що хвилювало й що ці 
відчуття минули, тобі вдалося 
з ними впоратись, і все було 
добре. Якщо тобі це 
допоможе, дивись телевізор, 
спілкуйся з друзями, читай, 
займайся творчістю, слухай 
музику, щоб повернути 
контроль над емоціями, поки 
не відчуєш себе трохи краще. 

 Намагайся не уникати речей, 
які змушують тебе 
хвилюватися: чим більше ти 
уникатимеш їх, тим більшими, 
складнішими і страшнішими 
вони стануть, і тим більше ти 
будеш хвилюватися. Натомість 
намагайся потроху боротися 
зі своїм турбуванням: чим 
більше ти будеш із ним 
розбиратися, тим краще 
ти будеш почуватися. Також 
у такий спосіб ти доведеш 
собі, що нічого поганого 
не відбувається й що ти 
можеш впоратися. 

 Розділи процес на невеликі 
етапи й виконуй їх якомога 
частіше. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk 



 

 

 
Роби те, 
що тобі 
подобається 

 
Роби глибокі 
вдихи й довгі 
повільні видихи 

Ось список із 26 ідей, стратегій і способів, 
які можуть допомогти тобі, якщо ти 
відчуваєш занепокоєння або стрес. 

Ці методи підходять не всім людям, але 
ти не дізнаєшся, що саме підходить тобі, 
поки не спробуєш. Тобі також потрібно 
буде потренуватися та застосувати їх 
кілька разів, щоб звикнути до них. 

 
Знайди творчі способи 
самовираження, 
наприклад малювання, 
танці чи спів 

 
Знаходь собі 
зайняття 

 
Веди рухливий спосіб 
життя за допомогою 
фізичної активності 
або спорту 

 
Проводь час із тими, 
кого любиш 

Розділи цілі на 
невеликі етапи 
й зосередься на 
чомусь одному 

Зателефонуй, щоб 
отримати конфіденційну 
допомогу, пораду та 
підтримку (див. зворотну 
сторону цієї брошури) 

Охолонь, прийми душ, 
подихай холодним 
повітрям, щоб повернути 
контроль над емоціями 

Не ізолюй себе; 
спілкуйся з людьми 

Роби тільки те, що 
потрібно, і відкинь 
усе інше 

Що ще я можу зробити? 
Напиши список інших 
варіантів 

 
Слухай улюблені 
мелодії 

Дбай про себе: 
регулярно їж і пий 
достатньо води 

Подихай свіжим 
повітрям, щоб 
очистити свій 
розум. Вирушай 
на прогулянку 

 
Чи можна подолати 
проблеми чи перешкоди? 
Хто чи що може тобі 
в цьому допомогти? 

 
Зберігай навколо 
себе спокій і мир 

Розслабся; нагадай 
собі, що не завжди 
буде так важко 

Чи є хтось поруч із 
тобою, на кого ти 
можеш покластися, 
щоб одержати 
додаткову підтримку? 

Зв’яжися з другом 
або людиною, якій 
ти довіряєш 

 
Зосередься на тому, що 
ти робиш добре, і роби 
це частіше 

 
Спокійне або 
щасливе 
місце 

 
Веди щоденник або 
блог чи пиши листи. 
Викинь це з голови 
й перенеси на папір 

 
Узяти паузу — 
це нормально 

 
Ти впораєшся, ти це 
подолаєш. Вір у себе 

 
Поспи, і тобі стане легше. 
Не приймай раптових 
рішень 
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Як впоратись із сумом і пригніченням 

 

Життя може бути стресовим, й іноді 
трапляються сумні речі, тому зрозуміло, що час 
від часу ми можемо сумувати — це нормально. 

Люди часто кажуть: «Я відчуваю таке 
пригнічення», коли в них поганий день або 
тиждень, але депресія відрізняється від почуття 
суму, пригніченості або апатії. Люди з депресією 
можуть відчувати низку емоцій, включно 
зі смутком, напруженням, безнадійністю, 
самотністю, дратівливістю (злістю), порожнечею 
або оціпенінням. Люди з депресією часто мають 
негативні думки про себе, інших людей, 
майбутнє чи життя взагалі. 

 

 Відчуття втоми та занепад сил. 

 Порушення концентрації та відсутність 
мотивації щось робити. 

 Прагнення залишатися наодинці (відсутність 
бажання розмовляти або проводити час із 
друзями чи сім’єю) АБО відсутність бажання 

бути на самоті та прагнення бути поруч із 
дорослим, якому довіряєш. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці 
або неможливість знов заснути). 

 Відсутність задоволення від діяльності, яка 
зазвичай тобі подобалась. 

 Відсутність бажання регулярно стежити за 
гігієною чи міняти одяг або недостатня 
мотивація для цього. 

 Різноманітні емоції (наприклад, 
дратівливість, засмучення, розгубленість). 

 Відчуття безнадійності («Який у цьому 
сенс?») 

 Труднощі з визначенням цілей або сподівань 
на майбутнє. 

 Думки, спонукання або плани заподіяти собі 
шкоду чи думки про те, щоб покінчити 
з життям. 

 

 Важливо розповісти комусь, 
що ти відчуваєш. Ти можеш 
поговорити з татом чи мамою, 
опікуном, вчителем, медичним 
працівником (шкільною 
медсестрою або твоїм лікарем 
загальної практики). Це важливо, 
якщо в тебе виникають думки 
або бажання нашкодити собі 
або покінчити з життям. 

 Дотримуйся звичайного 
режиму дня. 
Переконайся, що ти продовжуєш 
займатися діяльністю, яка тобі 
подобається, і справами, які 
тебе цікавлять, але які ти, 
можливо, не робиш через 
поганий настрій та низьку 
мотивацію. Плануй заходи на 
ранок, день і вечір та намагайся 
дотримуватися плану, навіть 
якщо тобі цього не хочеться. 
Відомо, що уникнення або 
відмова від виконання справ 
погіршує настрій, тому 
переконайся, що ти бачишся 
з друзями, ходиш до школи, 
займаєшся тим, що тобі 
подобається (або до чого 
є звичка), навіть якщо це важко 
й тобі не хочеться. 

 Розділяй справи на невеликі 
етапи та виконуй їх по одному, 
щоб завдання не здавалися 
такими важкими. 

 Доглядай за собою: добре 
харчуйся, висипайся, щодня 
дихай свіжим повітрям, 
займайся фізичними вправами. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/depression-yp/ 

 Якщо в тебе криза, 
зателефонуй на номер 111 
(цілодобово), щоб поговорити 
з кваліфікованим спеціалістом 
із психічного здоров’я. 



 

 

 

0/10 = відсутність емоцій 10/10 = максимальна інтенсивність емоцій 

       

 

 

 

 

 

 

Наші емоції можуть змінюватися регулярно, тому може бути корисно відстежувати, як ти 
почуваєшся й наскільки інтенсивні ці почуття. Це необхідно для того, щоб відстежувати зміни 

твого настрою протягом доби й тижня. Коли ми сумуємо або хвилюємося, ми іноді можемо 
подумати, що завжди будемо відчувати себе так, але, відстежуючи свій настрій, ти зможеш 

побачити, як він змінюється. Якщо ти помічаєш, що регулярно сумуєш, турбуєшся або гніваєшся, 
можливо, тобі слід попросити допомоги та поговорити з кимось про те, що ти відчуваєш. 



 

 
Як впоратися з нудьгою 

 

Нудьга — це слово для опису відчуття 
занепокоєння або незадоволення, що часто 
виникає через відсутність цікавості до того, що 
відбувається, або через те, що відбувається 
мало подій. 

 

 Відчуття втоми та занепад сил. 

 Порушення концентрації та відсутність 
мотивації щось робити. 

 Прагнення залишатися наодинці (відсутність 
бажання розмовляти або проводити час із 
друзями чи сім’єю) АБО відсутність бажання 

бути на самоті та прагнення бути поруч із 
дорослим, якому довіряєш. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці 
або неможливість знов заснути). 

 Відсутність задоволення від діяльності, 
яка зазвичай тобі подобалась. 

 Відсутність бажання регулярно стежити за 
гігієною чи міняти одяг або недостатня 
мотивація для цього. 

 Труднощі з визначенням цілей або сподівань 
на майбутнє. 

 

 Нудьга часто пов’язана 
з відсутністю спілкування, 
тому знайди собі компанію. 
Поговори з кимось віч-на-віч 
або зателефонуй комусь. 
Спілкування часто може 
розірвати цикл нудьги. 

 Займайся рутинними справами 
(прокидайся, приймай їжу та 
лягай спати) в той самий час — 
це допоможе тобі спланувати 
свій день. Намагайся планувати 
хоча б одну справу на день. 

 Веди список справ. Поєднай 
справи, які ти маєш зробити 
(наприклад, прибрати у своїй 
кімнаті, виконати домашню 
роботу), зі справами, якими 
є бажання займатися 
(наприклад, побачитися 
з друзями, пограти в ігри, 
послухати музику). Вибери два 
пункти зі списку «маю зробити» 
і два пункти зі списку «є бажання 
зробити». Можливо, ти зможеш 
поєднати їх, наприклад, слухати 
музику під час прибирання 
в кімнаті. 

 Запропонуй комусь допомогти 
щось зробити або запроси когось 
зробити щось разом із тобою. 

 Постав перед собою цілі, яких 
ти хочеш досягти, і розділи їх на 
невеликі етапи, щоб було легше 
їх досягти. 

 Доглядай за собою: добре 
харчуйся, висипайся, щодня 
дихай свіжим повітрям, займайся 
фізичними вправами. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/ 



 

 

Випробуй активність і постав поруч позначку «К» (корисна), 
якщо вона допомогла тобі впоратися з пережитими почуттями 

 

 
   

 
 

  

 
 

 



 

 
Як добре виспатися 

 

Для багатьох людей засипання, міцний сон чи 
прокидання вранці — це справжня проблема. 
Порушений, поверхневий або недостатній сон 
може дійсно вплинути на наш настрій 
і здатність виконувати повсякденні справи. 

Сон важливий для росту й розвитку. Підлітки 
у віці 13—18 років повинні регулярно спати  
8—11 годин на добу. 

Якщо в тебе регулярні проблеми зі сном, 
можливо, настав час звернутися по допомогу. 

 

Ось деякі з найбільш поширених чинників, 
які негативно впливають на сон. 

 Занадто шумно, безладно, занадто 
спекотно або занадто холодно у твоїй 
спальні. 

 Незручне ліжко. 

 Нерегулярний режим сну. 

 Недостатньо фізичної активності / фізичних 
вправ. 

 Занадто пізня вечеря: переповнений шлунок 
може заважати сну. 

 Ти лягаєш спати не поївши та прокидаєшся 
занадто рано, тому що хочеться їсти. 

 Напої, що містять кофеїн, такі як чай, кава 
та енергетичні напої. 

 Захворювання, біль або висока 
температура. 

 Відчуття занепокоєння або поганий настрій. 

 Багато думок і нездатність відволіктися. 

 Погане фізичне самопочуття через хворобу 
або інвалідність, коли ти постійно 
відчуваєш біль. 

 Ліки, що заважають сну. 

 

 Створи спокійні й затишні умови. 
У кімнаті має бути темно та 
прохолодно. 

 Намагайся дотримуватися 
регулярного режиму сну, тобто 
лягай і прокидайся в той самий 
час щодня. 

 Якщо це взагалі можливо, не 
займайся навчанням, не читай 
та не слухай музику в ліжку. 
Використовуй ліжко лише 
для сну. 

 Намагайся не дрімати протягом 
дня. 

 Уникай вживання напоїв із 
кофеїном (чай, кава, енергетичні 
напої) перед сном. 

 Намагайся не пити занадто 
багато рідини та відвідай туалет 
перед сном. 

 Уникай фізичних вправ 
безпосередньо перед сном. 

 Натомість роби вправи 
протягом дня. 

 Переконайся, що наступний день 
максимально спланований, щоб 
не хвилюватися й не думати про 
те, що тобі потрібно зробити або 
що тобі може знадобитися. 

 Поговори з кимось, кому ти 
довіряєш, про все, що тебе 
турбує й заважає спати. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/sleep/ 



 

 

Коли ми відчуваємо занепокоєння, стрес або гнів, наші м’язи можуть надто 
напружуватися. Розслаблення м’язів може допомогти нам заспокоїтися.  

Роби вправи в напрямку знизу тіла догори. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Як поліпшити відчуття свого тіла 

 
Відчуття тіла — це термін, який використовується 
для опису того, як ми сприймаємо себе. Це те, як 
ми оцінюємо свою зовнішність та як ставимося до 
неї. Більшість людей час від часу відчувають 
невпевненість або невдоволення відчуттям свого 
тіла та зовнішністю. Наприклад, вони бажають 
бути трохи вищими або хвилюються через волосся 
чи стан шкіри. Багатьох людей турбують пропорції 
та форми тіла. Хлопчики та дівчата можуть 
турбуватися через відчуття свого тіла, і ця 
незадоволеність може мати дійсно великий вплив 
на повсякденне життя. 

 

 Ти турбуєшся через те, як ти виглядаєш, 
і відчуваєш незадоволеність певними 
особливостями свого тіла чи обличчя. 

 Ти порівнюєш себе з іншими людьми та 
знаходиш недоліки власного тіла. 

 Ти витрачаєш багато часу на збори, через що 
ти часто запізнюєшся або пропускаєш щось, 
наприклад, шкільний автобус. 

 Ти приділяєш велику увагу своїй вазі та 
формам тіла, регулярно зважуєшся. 

 Ти перевіряєш стан свого тіла, наприклад, 
обмацуєш себе й постійно оцінюєш своє 
відображення в дзеркалі. 

 Ти плануєш сісти або сидиш на дієті, обираєш 
«здорову» їжу або дотримуєшся таких трендів, 
як «чисте харчування», «сироїдіння», 
«веганство». 

 Ти збільшуєш фізичну активність / 
інтенсивність вправ, щоб знизити вагу або 
покращити форми тіла. 

 Ти намагаєшся зменшити вагу за допомогою 
проносних препаратів, діуретиків або 
самовикликаної блювоти. 

 Ти відчуваєш занепокоєння щодо того, як тебе 
побачать інші, та не їси на людях. 

 Тобі важко похвалити свою зовнішність. 
 Тобі може бути складно знайти друзів або 

спілкуватися в школі. 
 Ти відмовляєшся відвідувати уроки 

фізкультури. 

 

 Твоя особистість важливіша 
за твою зовнішність. Цифри 
на вагах мають різну цінність. 
Є речі, важливіші за 
зовнішність: твоя особистість, 
характер, моральні та етичні 
цінності, поведінка, навички, 
зусилля, пристрасті, цілі, 
амбіції, здатність дружити, 
хобі та інтереси. 

 Твоє тіло дозволяє тобі 
робити дивовижні речі. Щоб 
твої розум і тіло працювали 
якнайкраще, тобі потрібно 
надавати їм енергію за 
допомогою регулярного 
харчування та вживання 
достатньої кількості води. 

 Спілкуйся із собою привітно, 
як зі своїм найкращим другом. 

 Використовуй безпечні 
соціальні мережі: ретельно 
обмірковуй контент, який 
дивишся в Інтернеті, 
і підписуйся лише на акаунти 
з позитивними публікаціями. 
Блокуй людей, видаляй їх із 
контактів, вимикай звук 
у телефоні та видаляй 
повідомлення, що тобі 
не подобаються. Вимикай 
телефон на ніч. 

 Нагадуй собі, що всі ми різні 
та маємо сильні сторони 
в різних сферах. 

 Важливо отримувати 
задоволення та випробувати 
щось нове: тобі не завжди 
потрібно робити щось 
ідеально або бути краще 
за всіх. 

 На вебсайті Hampshire 
CAMHS є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/body-image-self-
esteem-young-people/ 



 

 

Наші тіла дивовижні, вони дозволяють нам робити багато речей: співати й танцювати, 
бігати і стрибати, мислити й запам’ятовувати, розмовляти й навчатися, малювати 

і творити, займатися спортом та іншими справами, а також міцно обійматися! 

Спробуй і запиши те, що робить твоє тіло дивовижним... 



 

 
Як підвищити свою самооцінку та впевненість 

 

Самооцінка — це те, як ми ставимося до себе 
взагалі. Люди з хорошою самооцінкою зазвичай 
впевнені в собі та приймають себе. Вони здатні 
бачити свої позитивні якості та відчувати, 
наприклад, такі почуття, як гордість за себе. 
Ті, хто має низьку самооцінку, можуть думати або 
вірити, що вони недостатньо хороші або не такі 
хороші, як інші люди, їм важко похвалити себе за 
щось. Більшість людей час від часу відчувають 
невпевненість або брак впевненості в собі, 
особливо коли випробують щось нове. 

 

 Негативне порівнювання себе з іншими 
людьми (у таких речах, як зовнішність, успіхи 
в навчанні, спортивні здібності). 

 Ти ставишся до себе самокритично, тобі 
важко похвалити себе за особисті якості, 
риси, характер чи успіхи. 

 Ти не сприймаєш похвалу від інших. 

 Ти віриш, що інші не можуть ставитися до 
тебе добре (наприклад, вони розмовляють із 
тобою лише для того, щоб отримати щось від 
тебе, або бути ввічливими, або тому, що вони 
мають так робити, а не тому, що вони справді 
цього хочуть). 

 Ти не ділишся своїми думками чи 
вподобаннями, тому що не віриш, що вони 
важливі чи мають таке ж значення, як і думки 
інших людей. 

 Ти віриш, що з тобою сталося щось погане, тому 
що ти на це заслуговуєш або тому що ти погана 
людина. 

 Ти береш на себе особисту відповідальність 
за речі, які ти не контролюєш. 

 Тобі страшно випробувати щось нове. 

 У тебе поганий настрій. 

 Тобі може бути важко заводити друзів 
і підтримувати дружні стосунки. 

 Ти можеш переживати через помилки та 
сприймати себе невдахою. 

 Ти хвилюєшся через те, що підводиш інших людей. 

 

 Зосередься на всьому, що є 
унікальним і особливим у тобі: 
на твоїй індивідуальності, 
особистості, моральних та 
інших цінностях, поведінці, 
навичках, зусиллях, 
пристрастях, цілях, амбіціях, 
дружбі, хобі та інтересах. 
Ти унікальна людина: пишайся 
тим, хто ти є. 

 Виявляй доброту до себе,  
як і до інших. 

 Твій голос має значення: 
важливо висловлювати свої 
ідеї та думки. Це нормально, 
коли люди не згодні, якщо вони 
висловлюють свою думку 
з повагою. Ми всі бачимо речі 
по-різному й маємо різні 
погляди. 

 Пам’ятай, що робити 
помилки — це нормально. 
Випробуй далі щось нове, 
незалежно від результату: 
тобі не обов’язково робити все 
правильно або ідеально весь 
час. Намагаючись зробити 
щось нове, ти можеш відкрити 
новий талант або отримати 
задоволення від прикладених 
зусиль. 

 Ти можеш виявити та 
розвивати свої таланти, 
приєднавшись до клубів, 
груп та різних заходів. 

 Коли ти кажеш «Я не можу 
цього зробити», додай «поки 
що», щоб вийшло «Я поки що 
не можу цього зробити». 
Щоб отримати нові навички, 
потрібен час і практика. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/body-image-self-
esteem-young-people/ 



 

 

Щодня намагайся визначати та вимовляти вголос п’ять сильних і позитивних 
якостей, якими ти володієш. 

Ти можеш обрати інші критерії і знаходити різні речі щодня: п’ять якостей, 
які роблять тебе хорошим другом; п’ять життєвих цілей; п’ять речей,  

які тобі подобається робити; п’ять речей, якими ти пишаєшся; п’ять речей,  
які роблять тебе унікальною особистістю тощо. 



 

 
З’ясування сексуальної орієнтації 

 

Сексуальна орієнтація залежить від того, хто 
тебе приваблює романтично чи сексуально. 
Деякі люди визначилися зі своєю сексуальністю 
та впевнені в ній, тоді як для інших це може бути 
не так однозначно. Для повного розуміння своїх 
думок і почуттів може знадобитися час. Для 
декого все може бути зрозуміло, але однаково 
спричиняти занепокоєння або стрес. Більшість 
підлітків у якийсь момент цікавляться своєю 
сексуальністю або ставлять її під сумнів. 

 

 Прагнення побути на самоті та проводити 
менше часу з родиною чи друзями. 
Відсутність бажання щось робити або 
спілкуватися з іншими людьми. 

 Почуття самотності. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці 
або неможливість знов заснути). 

 Турбування через те, що можуть сказати або 
зробити інші, якщо дізнаються про твій стан. 

 Відчуття безнадійності та труднощі 
з визначенням сподівань на майбутнє. 

 Почуття занепокоєння та багато думок «а що, 
коли...» (наприклад, «а що, коли станеться 
щось погане?»). 

 Думки, спонукання або плани заподіяти собі 
шкоду чи думки про те, щоб покінчити 
з життям. 

 Знижена самооцінка й відсутність 
впевненості в собі. 

 Порушення концентрації та відсутність 
мотивації: ти можеш помітити, що погано 
справляєшся із завданнями в школі. 

 Зловживання наркотиками або алкоголем. 

 

 Не всі молоді люди впевнені 
у своїй сексуальності / 
сексуальній орієнтації. Не мати 
впевненості або цікавитися 
цією темою — це нормально. 
Тобі не потрібно відчувати 
впевненість або приймати 
рішення, ти можеш вирішити це 
в будь-який час, не поспішай. 

 Не існує правильних чи 
неправильних почуттів або 
думок. Ми всі унікальні, а таких, 
як ти, більше не існує. 

 Тобі може стати легше, якщо ти 
поділишся своїми почуттями 
з людиною, якій ти довіряєш. 

 Благодійна організація Proud 
Trust надає набагато більше 
інформації та підтримки: 
theproudtrust.org/ 

 • На вебсайті Hampshire 
CAMHS є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/sexuality-and-
gender-identity/ 

 Якщо в тебе криза, 
зателефонуй на номер 111 
(цілодобово), щоб поговорити 
з кваліфікованим спеціалістом 
із психічного здоров’я. 



 

 

Ми знаємо, що молоді люди, які 
ідентифікують себе як ЛГБТК+, більш 
схильні до проблем із психічним 
здоров’ям, тому для нас важливо, щоб 
наша молодь знала, що її вислухають, 
поважатимуть і приймуть. Служба 
психічного здоров’я дітей та підлітків 
Гемпшира також пишається тим, що є 
частиною програми NHS Rainbow Badge. 

Ця програма дає медичним працівникам 
можливість продемонструвати, що їхнє 
місце роботи пропонує відкритий, 
неосудний та інклюзивний догляд для 
всіх, хто ідентифікує себе як ЛГБТК+ 
(лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, 
квіри / такі, що не визначилися з гендером, 
а «+» просто означає включення будь-
якої ідентичності, незалежно від того, 
як люди себе визначають). 

Якщо працівник NHS носить значок 
Rainbow NHS, це вказує на те, що він 
пройшов спеціальне навчання з питань 
надання підтримки ЛГБТК+ та людям, 
схильним до самогубства та 
самоушкодження. 

Значок Rainbow NHS — це візуальний 
символ, що ідентифікує його власника як 
людину, з якою представник спільноти 
ЛГБТК+ може почуватися комфортно 
й обговорювати питання, пов’язані із 
сексуальністю чи гендерною ідентичністю. 
Це демонструє, що такий співробітник 
готовий вислухати тебе без засуджень 
і надати подальшу підтримку, якщо це 
необхідно. 



 

 
Виявлення гендерної ідентичності 

 
Твоя гендерна ідентичність залежить від того, хто ти є, 
ким ти себе відчуваєш. Наша гендерна ідентичність 
може значно впливати на те, хто ми є як особистість. 
Твоя гендерна ідентичність може збігатися з твоєю 
біологічною статтю або відрізнятися від неї. 
Біологічна стать (незалежно від того, є в тебе пеніс 
чи піхва) визначається хромосомами, тоді як 
гендерна ідентичність — це твоє особисте відчуття 
статі й те, як ти вирішиш це висловити. 

Деякі люди визначилися зі своєю гендерною 
ідентичністю і впевнені в ній, тоді як для інших 
це може бути не так однозначно. 

 
 Прагнення побути на самоті та проводити менше 

часу з родиною чи друзями. Відсутність бажання 
щось робити або спілкуватися з іншими людьми. 

 Почуття самотності. 
 Почуття засмучення через зміни, які відбуваються 

у твоєму тілі під час статевого дозрівання 
(наприклад, місячні, ріст волосся на тілі, зміна 
голосу). 

 Турбування через те, як одягнутися/показатися 
на людях (ти відчуваєш дискомфорт і смуток 
у магазинах одягу). 

 Почуття незручності під час використання 
займенників за своєю біологічною статтю. 

 Почуття незручності через шкільну форму за 
своєю біологічною статтю. 

 Відчуття дискомфорту під час користування 
туалетом за своєю біологічною статтю. 

 Почуття засмучення та занепокоєння на уроках 
фізкультури та в разі необхідності переодягатися 
на очах в інших. 

 Турбування через те, що можуть сказати або 
зробити інші, якщо дізнаються про твій стан. 

 Відчуття безнадійності та труднощі з визначенням 
сподівань на майбутнє. 

 Думки, спонукання або плани заподіяти собі 
шкоду чи думки про те, щоб покінчити з життям. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці або 
неможливість знов заснути). 

 Занижена самооцінка й відсутність впевненості 
в собі. 

 Зловживання наркотиками або алкоголем. 

 
 Не всі молоді люди будуть 

впевнені у своїй статі. 
Не мати впевненості або 
цікавитися цією темою — 
це нормально. Тобі не потрібно 
відчувати впевненість або 
приймати рішення, ти можеш 
вирішити це в будь-який час, 
не поспішай. 

 Немає правильних чи непра-
вильних почуттів, думок або 
поведінки. Ми всі унікальні, 
а таких, як ти, більше не існує. 

 Тобі може стати легше, 
якщо ти поділишся своїми 
почуттями з людиною, якій ти 
довіряєш. 

 Якщо працівник NHS носить 
значок Rainbow NHS, це 
вказує на те, що він пройшов 
спеціальне навчання з питань 
ЛГБТК+, включно з наданням 
підтримки людям, які, 
можливо, намагаються 
визначитися зі своєю 
гендерною ідентичністю. 
Цей значок демонструє, 
що його власник готовий 
вислухати тебе без засуджень 
і надати інформацію та 
підтримку, якщо це необхідно. 

 Благодійна організація Proud 
Trust надає набагато більше 
інформації та підтримки: 
theproudtrust.org/ 

 На вебсайті Hampshire 
CAMHS є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/sexuality-and-
gender-identity/ 

 Якщо в тебе криза, 
зателефонуй на номер 111 
(цілодобово), щоб поговорити 
з кваліфікованим спеціалістом 
із психічного здоров’я. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theproudtrust.org/resources/research-and-guidance-by-other-organisations/trans-inclusion-schools-toolkit
http://www.theproudtrust.org/resources/research-and-guidance-by-other-organisations/trans-inclusion-schools-toolkit


 

 
Харчування та фізичні вправи 

 
Їжа, яку ми їмо, та активність, яку ми обираємо, 
можуть мати великий вплив на наше фізичне 
та психічне здоров’я. 

Їжа є паливом для нашого розуму й тіла. Нам 
потрібно їсти регулярно, щоб ми могли думати, 
вчитися, рости й займатися повсякденними 
справами. Приймання їжі — це також розвага та 
спосіб приємно провести час і поспілкуватися. 
Їжа — це те, чим можна насолоджуватися. 

Фізична активність також важлива для нашого 
розуму та тіла. Вона може включати фізичні 
вправи, заняття спортом або будь-яке інше 
заняття, під час якого ваше тіло рухається. 

 

 Тобі не вистачає енергії, щоб робити те, що 
ти хочеш або маєш робити; ти відчуваєш 
втому або слабкість. 

 Тобі важко зосередитись і мотивувати себе 
займатися такими справами, як шкільні 
завдання, або навіть тим, що тобі 
подобається. 

 Ти можеш відчувати значні або різкі 
перепади настрою. Ти можеш помітити, що 
відчуваєш дратівливість і меншу терпимість 
до інших людей. Це може впливати на 
стосунки з іншими людьми: ти можеш 
частіше сваритися. 

 Фізично погане самопочуття проявляється 
головним болем, нудотою, запамороченням 
або непритомністю, ознобом, болем у м’язах. 

 Відчуття голоду АБО переїдання. 

 Ти можеш помітити зміну в роботі кишечника 
(запор або діарея). 

 Ти також можеш помітити, що твоя вага 
змінюється (тобто ти можеш втрачати або 
набирати вагу). 

 Якщо ти дівчина, то можеш помітити, що 
місячні стають нерегулярними або 
припиняються зовсім. 

 

 Сніданок — це важливий прийом 
їжі, він дає твоєму мозку й тілу 
паливо, щоб почати день 
після сну. 

 Харчуйся регулярно: 
оптимальним є триразове 
харчування, також не забувай 
про перекуси. Це особливо 
важливо, якщо ти піддаєшся 
високому розумовому або 
фізичному навантаженню 
(наприклад, готуєшся до іспитів 
або займаєшся спортом). 

 Уникай дотримання будь-яких 
модних дієт: вони часто шкідливі 
для здоров’я й потенційно 
можуть спричиняти фізичні, 
розумові та емоційні порушення. 

 Переконайся, що п’єш достатньо 
води. Намагайся випивати  
6—8 склянок рідини на день 
(води або молока) й уникай 
надмірного вживання солодких 
напоїв або напоїв із кофеїном. 

 Фізичні вправи мають приносити 
задоволення. Переконайся, що 
ти займаєшся тим, що тобі 
подобається. Не намагайся 
перевершити всіх або виграти: 
найважливіше під час виконання 
фізичних вправ — приймати 
участь і розважатися. 

 Проявляти активність 
не обов’язково означає 
займатися інтенсивно або бути 
спортсменом. Ти можеш просто 
гуляти пішки чи їздити на 
велосипеді замість того, щоб 
їхати автобусом чи за кермом. 
Піднімайся сходами замість 
користування ліфтом або 
займайся йогою. 

 Якщо ти хвилюєшся, що 
не можеш досягти балансу, 
розкажи про це комусь. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk 



 

 

 
(наприклад, друзі, родина, 
домашні тварини, музика, 
спорт, освіта, хобі тощо) 

 
Намагайся щотижня робити щось для досягнення 
кожного важливого для тебе пункту (наприклад, 

якщо це стосується друзів, ти можеш спробувати 
зустрічатися з ними у вихідні або після школи). 

 
Цінності — це риси, 

характеристики, моральні 
та етичні якості, які нам 
підходять і є важливими 

для нас (наприклад, 
чесність, доброта, старання, 

наполегливість тощо). 

 
Спробуй придумати пункт для кожної із цінностей, 
яку вказуєш. Наприклад, якщо для тебе важлива 

доброта, можливо, ти запропонуєш пообідати 
разом комусь, хто сидить за столом один. 



 

 
Безпечне використання телефона та ігор 

 
Багато людей люблять проводити час за 
телефоном, грати у відео- чи онлайн-ігри. Вони 
проводять години свого вільного часу за цими 
заняттями. Для більшості людей це нормально, 
вони можуть мати інші хобі та інтереси, 
зустрічатися з друзями та все ще приділяти увагу 
повсякденним справам. Для інших ця любов до 
ігор може заважати повсякденному життю та 
впливати на нього згубним чином. 

 

 Ти постійно думаєш про ігри чи хочеш у них 
грати або постійно сидиш у соціальних 
мережах. 

 Ти відчуваєш дратівливість і тривогу 
(непосидючість), коли не граєш в ігри на 
телефоні. 

 Ти не зізнаєшся собі та іншим, скільки 
насправді часу проводиш у телефоні, або 
користуєшся ним таємно (наприклад, ночами). 

 Ти сутулишся, відчуваєш напругу, біль, 
оніміння в тілі або перевтому очей. 

 Ти відчуваєш втому або головний біль. 
 У тебе немає мотивації займатись особистою 

гігієною (наприклад, умиватися), тобі 
не хочеться їсти. 

 Ти бачишся з друзями не так часто або не 
займаєшся справами, які тобі подобались, 
оскільки весь час витрачаєш на ігри. 

 Ти не хочеш іти до школи, щоб натомість 
пограти. 

 Ти відчуваєш різноманітні емоції (наприклад, 
дратівливість, тривожність, сум). 

 Порушення концентрації та відсутність 
мотивації щось робити. Ти можеш помітити, 
що тобі важче виконувати домашні справи / 
домашні завдання. 

 Проблеми зі сном (труднощі із засипанням, 
поверхневий сон, прокидання рано вранці або 
неможливість знов заснути). 

 Ти береш у борг або витрачаєш гроші, яких 
у тебе немає / чужі гроші, щоб оплачувати 
застосунки / додаткові ігрові опції. 

 

 Грай у безпечні ігри та користуйся 
безпечними соціальними 
мережами: грай лише в ігри, які 
відповідають твоєму віку (вікові 
обмеження існують не просто так), 
ретельно обмірковуй контент, 
який дивишся в Інтернеті, 

і підписуйся лише на акаунти 
з позитивними публікаціями. 
Блокуй людей, видаляй їх із 
контактів, вимикай звук у телефоні 
та видаляй повідомлення, що тобі 
не подобаються. 

 Якщо тобі здається, що ти 
забагато часу проводиш 
у телефоні чи в іграх, спробуй 

зменшувати кількість цього часу 
на п’ять хвилин щодня. 

 Роби регулярні перерви, щоб 
поїсти, випити води, відпочити та 
зайнятися фізичними вправами. 

 Якщо це можливо, нехай у твоїй 

спальні не буде ігрових пристроїв 
та доступу до Інтернету. 
Вимикай телефон на ніч. 

 Спробуй визначити, що ти 
пропускаєш, поки займаєшся 
телефоном чи граєш в ігри. 

Знайди альтернативні хобі та 
інтереси. Хоча вони можуть не 
викликати такого ж рівня 
збудження чи відволікання, 
важливо мати такі зайняття. 

 На вебсайті Hampshire CAMHS 
є багато інформації: 
hampshirecamhs.nhs.uk/help/ 
young-people/gaming-addiction/ 



 

 

Використовуй цей простий розрахунок, щоб полегшити собі вибір зайняття. 

Вибери число від 1 до 9 

Помнож його на 3 

Додай 3 

Ще раз помнож на 3 

Склади цифри отриманого двозначного числа 

Число, яке ти отримаєш, буде номером зайняття, 
яким ти будеш займатися! 

1. Спробуй онлайн-урок 

2. Напиши комусь листа або пост 
в Інтернеті 

3. Спечи щось 

4. Послухай нову музику 

5. Пограй у гру із сім’єю 

6. Подивись улюблений фільм 

7. Заведи щоденник / блокнот для 
нотаток 

8. Вирушай на довгу прогулянку 

9. Посади/вирости рослину з насіння 

10. Прочитай книгу, яку давно хотілося 
прочитати 

11. Зателефонуй другові, щоб 
поспілкуватися 

12. Спробуй помедитувати 

13. Приготуй нову страву 

14. Спробуй зайнятися творчістю 

15. Навчись жонглювати 

16. Збери мішок сміття у своєму районі 

17. Проведи день без соціальних мереж 

18. Створи новий плейлист 



 

 





 

Послуги, які надає 

Трастовий фонд NHS 
партнерства Сассекса 

Дякуємо комісарам регіональної 
поліції з роботи з молоддю, початковій 
школі Нерслінга, учням школи 
Вестгейт та коледжу Свонмор 
у Гемпширі, а також молоді зі Служби 
психічного здоров’я дітей і підлітків 
у Гемпширі за всі їхні чудові ідеї та 
внесок у створення цієї брошури. 

Слідкуйте за нами в соцмережах: 

Hampshire CAMHS Innovation and Events 

@HANTS_CAMHS 

our_mh_space 

www.headsoncharity.org 

Copyright © 2021 Підготовлено командою з комунікацій 
Трастового фонду NHS партнерства Сассекса 

Цей документ доступний в альтернативних 
форматах за запитом (наприклад, великим 
шрифтом, в електронному вигляді або 
іншою мовою). 
Звертайтеся на адресу ел. пошти: 
communication@spft.nhs.uk 


