
ПРОГРАМА ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ  

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ДІЇ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ  

У ВОЄННИХ УМОВАХ  
  

Головною метою курсу «Психологічна підготовка та дії цивільного 

населення у воєнних умовах» є формування психологічної готовності 

цивільного населення до дій в умовах війни, надання алгоритму дій у складних 

ситуаціях, сприяння вирішенню завдань, що можуть виникнути під час воєнних 

дій на території України. 

 

Загальні завдання курсу: 

- формування психологічної готовності, підвищення готовності до дій у 

воєнних умовах шляхом розвитку фізичних вмінь та удосконалення вже набутих 

навичок та вмінь; 

- формування готовності до перенесення екстремальних фізичних і 

психологічних навантажень у період ведення бойових дій; 

- виховання морально вольових якостей; 

- формування та вдосконалення командних, організаційно методичних 

навичок і вмінь особистості. 

У процесі психологічної підготовки цивільного населення реалізуються 

принципи прикладності, комплексності, систематичності, послідовності, 

оптимальності та конкретності. 
  
Початок підготовки: 2.05.2022 

Завершення підготовки: 5.05.2022 

Формат проведення: онлайн. 
  
Тема: Тренінг Психологічна підготовка населення до дій у воєнних умовах - 

Zoom Meeting RMU MON 

Посилання на ZOOM: 

 

 

 

 

Програма підготовки ґрунтується на положеннях Конституції України, чинних 

нормативно-правових актах, Етичному кодексі психолога та має авторські 

вкладки. 
   



 Зміст Програми 

 

Понеділок 02.05.2022 

17:00 - 17:30 Презентація курсу. Пояснення цілей та завдань. 

Спікер: Олеся Ващук 

 

17:30 - 18:30 Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій в зоні бойових 

дій. Дії населення після отримання сигналу «Увага всім». Підготовка оселі та 

укриттів. Дії на випадок відсутності мобільного зв’язку. 

 

Життя в окупації. Психологія боротьби. 

Робота з інформацією. Дезінформація. 

Спікер: Вікторія Лемещенко-Лагода 

 

Вівторок 03.05.2022 

17:00 - 17:30 Дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Спікер: Вікторія Лемещенко-Лагода 

 

17:30 - 18:30 Дії населення під час обстрілів: 

- зі стрілецької зброї; 

- під час обстрілів важкої артилерії; 

- під час обстрілів системами залпового вогню. 

Спікер: Олеся Ващук 

 

Середа 04.05.2022 

17:00 - 17:30 Дії населення під час хімічної атаки. 

 

17:30 - 18:30 Перша невідкладна домедична допомога: 

надання домедичної допомоги в секторі обстрілу; 

надання медичної допомоги у військовопольових умовах в жовтій зоні; 

надання допомоги під час тактичної евакуації. 

Спікер: Андрій Хорольський 

 

 

Четвер 05.05.2022 

17:00 - 17:30 Фізична підготовка: 

- ходьба, біг та вправи під час руху; 

- вправи на місці; 

- вправи на розвиток навичок пересування пересіченою місцевістю; 

- вправи на розвиток навичок подолання природних і штучних перешкод; 

- вправи спрямовані на формування нових рухових навичок. 

Спікер: Андрій Хорольський 

 

 

 



17:30 - 18:30 Психологічні вправи для боротьби зі стресом, тривожністю,  

панічними атаками, почуттям провини та апатією. 

 

18:30 - 19:00 Закриття курсу 

Спікер: Олеся Ващук 

 

 

 

Усі учасники курсу по його закінченню отримають методичні рекомендації для 

проведення тренінгів та електронні сертифікати учасників. 


