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Джиліан Шофілд, Мері Бік. 

Чуйність – допомагає дітям контролювати емоції 

Підлітковий вік (11-18 р.) 

Багатьом прийомним або усиновленим підліткам важко контролювати свої емоції та 

поведінку. Ця проблема може тривати з раннього віку або ж проявитися у підлітковому віці. 

У будь-якому випадку, це тривожний дзвінок і для тих, хто навколо і для самого хлопця чи 

дівчини. Підлітки можуть вибухнути злістю, як дворічні діти, через, на перший погляд, 

дрібницю або ж заперечувати, що переживають будь-які емоції під час найважчих періодів у 

житті. Ключова роль опікуна – бути модератором, який допоможе молодій людині виразити 

почуття і належним чином з ними справитися. 

Якщо молода людина зростає в сімейному середовищі, де прийнято обговорювати думки і 

відчуття, де визнають і поважають індивідуальні відмінності, вона може отримати важливі 

уроки. Опікуни, які аналізують власні прояви емоцій («я хочу побути в тиші, коли я 

роздратована» або «я зриваюсь наче вулкан, але відразу після цього заспокоююсь, і все 

позаду») стануть прикладом для молодих людей, і вони теж аналізуватимуть і при потребі 

шукатимуть альтернативні стратегії, щоб впоратися із емоціями. Уміти відчути настрій 

підлітка, розпізнати сигнали, які вказують на те, що потрібно підтримати і заспокоїти, у 

цьому віці так само важливо, як і з немовлятами та маленькими дітьми. Не менш важливо 

зуміти підібрати правильний момент для розмови з підлітком, щоб допомогти йому чи їй 

виразити почуття. Такий момент зворушливо описав прийомний батько Моріс, який обіймав 

всіх дітей після повернення  роботи. Фрейзер (15 р.) тримався осторонь інших членів сім'ї, 

рідко розмовляв чи навіть сидів разом з ними і багато часу проводив у своїй спальні. Одного 

вечора, коли Моріс обіймав іншу дитину, він помітив, що Фрейзер встановив з ним короткий 

зоровий контакт, і відчув, що настав правильний момент. Він запитав Фрейзера: «Тебе 

обійняти?» Фрейзер охоче погодився, і з того часу це стало звичною частиною їхніх 

стосунків. Раніше Моріс був впевнений, що Фрейзер відмовився б від обіймів, якщо б той 

запропонував, але Моріс був готовий це зробити, як тільки Фрейзер подасть йому сигнал. 

Завдяки чуйності прийомного батька Фрейзер зрозумів, що, коли він проявляє свою любов, 

він у безпеці і це йде йому на користь. З тих пір він почав робити прогрес. 

Розпізнавання емоцій залишається важливим завданням для цієї вікової групи, проте 

підлітки уже можуть проаналізувати причини їхньої появи і продумати, як з ними 

справлятися. Молодим людям може знадобитися допомога, щоб розпізнати момент, коли їм 

потрібно «зробити паузу і подумати», особливо, якщо емоції виходять з-під контролю, і щоб 

зрозуміти, що вихід з цієї ситуації простий і доступний. 

Приклад із життя – Ной 

Ной (13 р.) був схильний до прояву неконтрольованої агресії, особливо на ігровому 

майданчику. В такі моменти він кричав і лаявся, накидався на інших учнів і вчителів, 

червонів, і ним трусило. Опісля Ной впадав у відчай через таку свою поведінку і бажав, щоб 

це більше не повторювалось. Прийомна мама Ноя Глорія назвала його стан «погарячкувати» 

– ця фраза була підгожою і в той же час допомагала зменшити відчуття паніки, яке 

появлялось (думки про те, що інші вважають його «дурнем»), а також ідентифікувати 

фізіологічні сигнали (жар і тремтіння). Була домовленість зі школою, що при появі цих 

ранніх сигналів, Ной міг попросити директора школи відпустити його додому. Таким чином, 

Ною допомогли розібратися з його емоціями і йому запропонували спосіб доступу до 
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безпечного середовища в моменти стресу. В результаті, Ной почав краще контролювати 

свої дії та емоції. 

В окремих випадках, підлітки потребують більше часу, ніж зазвичай, щоб осмислити те, 

що відчувають і обдумати алгоритм дій. Деякі опікуни розповідають, що для них вірний 

метод після прикрих інцидентів – не лише забезпечити безпечний спосіб виявлення емоцій 

(бити кулаками подушку чи охолонути у спальні), але й дати молодій  людині можливість 

самостійно й без тиску ззовні оцінити ситуацію, коли вона буде до того готова. 

Приклад із життя – Стюарт 

Елен, прийомна мама, розповіла про інцидент, коли Стюарт (15 р.) зайшов надто далеко 

під час сварки з її біологічною донькою Вікі (10 р.) В результаті, дійшло до застосування 

фізичної сили – Стюарт обхопив шию Вікі руками і почав душити, що  не жарт налякало 

дівчинку. Спочатку Елен розлютилась, а потім запропонувала Стюарту піти у свою 

кімнату, щоб дати усім можливість охолонути. За власним бажанням Стюарт залишився у 

себе в кімнаті до наступного ранку. Врешті-решт спустившись зі своєї спальні, він сказав, 

що думав, що вони попросять його покинути дім. Елен запевнила його, що про це мова не 

йшла і припустила, що і сам Стюарт не хотів би цього. Він погодився і відразу поділився 

своїми думками про те, чому він так себе повів. Згідно з його теорією, під час попередніх 

непорозумінь він не проявляв свого роздратування перед Вікі, і воно накопичувалось 

всередині нього до моменту, поки він не «вибухнув» під час чергової сутички. Він також 

вирішив, що надалі говоритиме про те, що відчуває на більш ранніх етапах. У Стюарта 

було достатньо часу, щоб обдумати те, що сталось, і це дало йому можливість отримати 

цінний урок у прийомній сім'ї, впорядкувати свої думки і конструктивно проаналізувати 

свою реакцію. 

 Зрозуміти, що відбувається у голові підлітка, щоб розпочати з ним чи з нею 

конструктивний діалог, може бути дуже складним завданням. Підлітки, яким важко ділитися 

своїми думками і почуттями, розвинули дуже ефективні стратегії, щоб тримати дорослих на 

відстані, а тому інтуїція опікунів має бути дуже розвинута, щоб лінія для спілкування 

залишалась відкритою. Мері (15 р.) було дуже складно поділитися своїми неоднозначними 

відчуттями вини, образи і любові до своїх біологічних батьків. Одного разу перед нею 

постала можливість з ними зустрітися. Ця ситуація виявилась для неї настільки складною, 

що Мері закрилась у своїй кімнаті. Її прийомна мама Барбара відчула, що спілкування у 

письмовій формі може бути більш комфортним для Мері, і вона просунула під двері її 

кімнати записку: «Просто скажи, чи я можу тобі допомогти». Мері одразу ж відповіла, і вони 

обмінювались записками до тих пір, поки Мері була готова поділитися своїми відчуттями 

щодо зустрічі. Барбара запропонувала, щоб надалі, коли щось непокоїтиме Мері, вона може 

це писати на папері. 

Зрештою, незважаючи на те, що підлітковий вік – період додаткових викликів, це також 

час збирати плоди послідовної і чуйної опіки, яку підліток отримав у молодшому віці. Гаріет 

важко дається навчання, її емоційні потреби не були задоволені свого часу. Коли їй було 9 

років, вона дуже легко вибухала від злості. Справлятися з емоціями їй допомагала їжа, 

зокрема солодощі. У віці 13 років прийомна сім’я забезпечила їй надійний базис. Її прийомна 

мама згадує: 

«Гаріет не їсть солодощі без упини, як вона це робила раніше. Її життя сповнене іншими 

речима, які дарують радість і спокій, тож вона більше їх не потребує. Вона відкриває 

упаковки з чимось солодким, трішки з’їдає, а решту ховає у холодильник на інший день, і 
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вона знає, що ніхто не візьме її солодощі, і вони там будуть лежати. Я думаю, що вона 

зрозуміла вже, що ніхто не братиме її речей, і що вони залишатимуться на місці». 

Доступність прийомних батьків й альтернативні джерела, які дають відчуття спокою і 

власної ефективності, допомогли Гаріет навчитися розслаблятися без їжі. 

Висновок 

З раннього до підліткового віку, механізми, які лежать в основі чуйності до поведінки та 

думок дітей, дуже схожі. Опікуни аналізують, поведінку дитини, почуття, які її спровокували, 

а також власні почуття, викликані поведінкою дитини. Відтак, обирають методи виховання, 

які створюють безпечне середовище і допомагають дитині розвивати емоційний інтелект. Ці 

процеси важливі для немовляти, для школяра і для дорослої молодої людини. Проте, 

додаткові виклики, пов`язані з проявом чуйності у вихованні прийомної дитини, можуть 

виникнути через те, що на свідомість і поведінку дитини негативно вплинула пережита у 

минулому травма: насильство або втрата. Опікуни повинні відчути стан зраненої дитини і 

забезпечити сприятливе середовище, у якому дитина відчуватиме себе у безпеці, що 

дозволить їй проаналізувати свої думки і почуття та навчитися з ними справлятися. 

Методи, які допомагають дітям контролювати емоції та поведінку 

N.B. Важливо обирати лише ті заняття, які дитина сприймає і які їй подобаються. 

 Уважно спостерігайте за дитиною, можете завести щоденник, робіть записи 

про буденні та несподівані речі, спробуйте поставити себе на місце дитини. 

 Спробуйте передбачити те, що може викликати стрес та збентежити дитину і, 

якщо це можливо, намагайтесь цього уникнути або підготуйте дитину. 

 Помічайте сигнали про потребу у підтримці та заспокоєнні, остерігаючись 

невірних сигналів 

 Проявляйте зацікавлення думками і почуттями дитини, тримаючи комфортну 

для дитини дистанцію 

 Придумайте приємне заняття для двох і обговоріть, які почуття воно викликало 

у вас і в дитини 

 Знайдіть час для занять, які  потребують синхронності дій, відчуттів та емоцій 

(прості дитячі «пісні-руханки», плескання в долоні для маленьких дітей, ігри з м’ячем, 

спільне вивчення танцю, можна щось збудувати, пережити разом цікаву пригоду або 

новий досвід, пограти в гру, у якій можна і виграти, і програти) 

 Збирайте квитки, зображення, листівки, наліпки та інше та зробіть «книгу мого 

життя», щоб дитина пам`ятала і аналізувала пережиті події та викликані ними почуття.  

 Називайте та обговорюйте емоції в щоденних ситуаціях (щасливий, гордий, 

сумний, збентежений, злий, схвильований, спокійний, винний, самотній, задоволений 

і т.д.). Також обговорюйте неоднозначні почуття та почуття, які змінюються з часом. 

 Грайте в такі ігри, які базуються на відчуттях (дотик, звук, запах, 

спостереження). 

 Використовуйте глину, фарби, олівці, щоб виражати емоції. 

 Використовуйте реальні та ігрові приклади, щоб пояснити суть речей, як вони 

працюють, причинно-наслідкові зв`язки. 

 Заохочуйте дітей робити паузу і думати перед тим, як реагувати 

 Допомагайте дітям виправити ситуацію/«реабілітуватися» після того, як вони 

втратили контроль – хваліть їх за це. 


