
Поради психолога під час карантину 

1. Для зменшення рівня напруги і стресу від потоку інформації варто 
застосовувати критичне мислення: аналізувати та перевіряти інформацію, яку 
ми отримуємо, опиратися на офіційні джерела. Намагайтеся обмежити 
кількість інформації, яку ви споживаєте, зменшіть кількість часу, проведеного 
за читанням новин і в соцмережах.  

2. Намагайтеся не блокувати свої почуття. Боятися – нормально, 
відчувати безсилля, сумувати – теж. "Відключити почуття" означає перестати 
бути в контакті з собою. А це значить, рано чи пізно почуття дадуть про себе 
знати, тільки їхня сила може стати деструктивною. Легалізація негативних 
емоцій знижує напругу, психіка перестає "викручуватися" від необхідності 
постійно тримати почуття під замком. 

3. Важливим є навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями. 
Знаходьте час тільки для себе і наповнюйте себе ресурсом. Цей пункт 
особливо важливий для батьків, які перебувають на карантині з маленькими 
дітьми. Турбота про тих, хто від нас залежить – складна фізична і емоційна 
робота, яка вимагає багато ресурсів. Якщо їх не поповнювати, ваш сосуд 
швидко вичерпається, і ви відчуєте емоційне вигорання.  

Створіть свій власний щоденний ритуал – займіться тим, що приносить 
вам задоволення. Спорт, будь-які види творчості, прогулянки, просто 
відпочинок підійдуть. Головне – щоб у цей час вас ніхто не чіпав і ви могли 
розслабитися на самоті.  У кожного з нас є речі та місця, пов’язані з приємними 
подіями і щасливими моментами. Для заспокоєння варто «повертатися» в такі 
місця. Це можна роботи навіть подумки, пригадуючи ситуацію та отримуючи 
ресурс зі спогадів. Також допомагає спілкування з приємними людьми, 
читання улюблених книг, перегляд фільмів, бажано з позитивним сюжетом. 
Не варто забувати і про наші ритуали, наприклад, ранкову каву чи читання 
книги в улюбленому кріслі. Коли ми звикаємо до якогось певного ритуалу, то 
його дотримання в особливі періоди, такі як карантин, сприяє більш 
спокійному сприйняттю ситуації. Це допомагає нам зберігати контроль над 
ситуацією. 

5. Сон. Дотримання чіткого режиму дня. Фізичні навантаження. 
Регулярна здорова їжа. Задоволення. Всі ці речі здаються банальними, але 
допомагають справлятися навіть з сильними стресами. Недостатній сон і 
погана його якість – один з головних супутників депресії. А безперервний 
(бажано не менше 8 годин) сон піднімає настрій, зміцнює пам'ять і знижує 
больові відчуття. 

6. Винайдіть свою «формулу спокою». Знаходьте позитивні моменти у 
всьому. Частіше посміхайтеся. Присвятіть більше часу спілкуванню з рідними 
та близькими. Будьте здорові! 

Була використана інформація в тому числі з джерел: 
https://galychyna.if.ua/analytic/oksana-homin-v-umovah-epidemiyi-zaynyatist-spriyaye-znizhennyu-
rivnya-trivogi-y-emotsiynoyi-naprugi; https://life.pravda.com.ua/ 
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