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З наукової точки зору не дивлячись на велику кількість відкриттів на сьогоднішній 

день не існує комплексних розробок по психології дитячого горя. Щодо практичної точки 

зору, то педагоги, психологи та батьки не здатні допомогти горюючій дитині. В останній 

час широке розповсюдження отримав новий погляд на роботу із синдромом утрати, пред-

ставлений Дж. Ворденом. Концепція Вордена хоть і не єдина, але зараз залишається попу-

лярною серед людей, працюючих із утратою. Запропонований варіант описання реакції 

утрати не по стадіям, а через чотири задачі які повинні бути виконані дитиною при нор-

мальному процесі: усвідомлення факту утрати; пережити біль утрати; організація оточен-

ня, де відчувається відсутність покійного побудувати нове відношення до померлого і 

продовжувати жити. 

В психології горе зазвичай розуміється як переживання втрати. На думку деяких 

авторів, а саме К. Ізард, С.Левін, А. Маслоу та Є. Фром « втрата» може бути тимчасовою 

або постійною ( смерть), дійсною або уявною, фізичною чи психологічною. 

Взаємовідносини з улюбленою твариною так само особливі і неповторні, як і взає-

мини зі близькими людьми. Діти гостро реагують на втрату улюбленої тварини. Якщо ди-

тина в разі смерті тварини чує слова втіхи, то це закладає невдалу основу для майбутніх 

зустрічей і з втратами і приводить його до переконання, що може в подальшому зашкоди-

ти його психіці.  

Смерть тварини здатна стати тією подією, яка допоможе дитині навчитися прави-

льно переживати втрату.   

Були виділені вченим С.Левіном сигнали небезпеки, тобто ті,особливості дитячого 

горя, на які повинні невідмінно звертати увагу дорослі: 

 Різке зниження шкільної успішності, низькіоцінки, не дивлячись на зусилля; 

 відмовавідвідуванняшколи; 

 наполегливанеслухняністьабоагресія, порушення прав інших людей; 

 часті та незрозуміліспалахигніву, втрата настрою,  

 стійкатривогаабофобії, часті приступи паніки, тривалий страх находитися 

одному; 

 постійнінічніжахіття, вираженітруднощамизасипання та іншірозлади сну, 

відмовайтиспати; 



 гіперактивність, непосидючість( якщоранішецього не було), поведінка, влас-

тиванабагатомолодшоговіку; 

 постійніжалоби на фізичні недуги, нещаснівипадки; 

 споживаннянаркотиків та алкоголю; 

 крадіжка,протиправнаповедінка; 

 униканнярозмов і навітьзгадування про померлогоабо про смерть; 

 затягнутадепресія, під час якоїдитинавтрачаєінтерес до навколишнього ото-

чення, не здатнийсправлятися з проблемами і щоденними справами; 

У процесуальномупланідитяче горе так само, як і доросле, проходе ряд стадій: шок 

і заціпеніння, заперечення,пошуки, гнів, провина, страждання. Початкова шоковареакція-

можематирізні прояви: мовчазнийвідхід, малорухливість та загальмованість, метушливаа-

ктивність.  

Відчайнастає, коли дититинаусвідомлюєнеможливістьповерненняпомерлого. Вона-

зновпочинаєплакати, кричати, відкидатилюбов близьких людей. Лишлюбов і терпіннямо-

жутьздолатицей стан.  

Перерахованістадіїдитячого горя маютьсвоївіковіособливост, протенезалежновід-

вікузберігаються два загальнімоменти: факт наявностідинамікипереживаньвтрати та осно-

вналогікацієїдіяльності. 

Принциписпілкування і допомогагорюючійдитині 

Бажаючидопомогтидитині, щовтратилаблизькуїйтварину, ми повинні враховувати-

загальніпринципидопомоги в горі. Особливо важливо бути разом іздитиною, підтримува-

тиемоційний і фізичний стан, поважновідноситися до його стану і бажань, чесновідповіда-

ти на питання, проявлятитерпіння до негативнихсторінповедінки, бути відкритим довід-

чуттівдитини і ділитися з ним своїми думками в прийнятнійформі, дотримуючимірищоб 

не спровокувати страх абовідчай.  

Таказагальнастратегія, а конкретніїївтілення і дії в реальнихжиттєвихситуаціяхмо-

жуть бути різними і залежатьвід того, ким дитині доводитьсятварина.  

На підставівищесказаного, ми бачимо, щозіткненнязісмертю — вельми багатогран-

нийпроцес, здатнийвикликати не лишепозитивні, але й негативнізміни, як в світогляді, так 

і в життідитини в цілому.  
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