
ПРОГРАМА ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ДІЇ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ  

У ВОЄННИХ УМОВАХ 3.0 

  
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: 10.10.2022 

Завершення підготовки: 10.14.2022 

Формат проведення: онлайн. 
  

 

 

Зміст Програми 

Понеділок 10.10.2022 

16:00 - 16:30 Відкриття та презентація курсу. Пояснення цілей та завдань.  

Спікер: Олеся Ващук, В’ячеслав Рогов 

16:30 - 18:00 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 

18:00 - 18:30 Робота в групах. 

 

 

 

Вівторок 11.10.2022 



16:00 - 17:00 Дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Спікер: В’ячеслав Рогов 

17:00 - 18:00 Дії населення під час обстрілів. 

Спікер: В’ячеслав Рогов 

18:00 - 18:30 Робота в групах. 

 

Середа 12.10.2022 

17:00 - 18:20 Психологічні вправи для боротьби зі стресом, тривожністю,  

панічними атаками, почуттям провини та апатією. 

Спікер: Олена Цільмак 

18:20 – 19.00 Психологічна підтримка населення під час війни. 

Спікер: В’ячеслав Рогов 

19:00 - 19:30 Робота в групах. 

 

Четвер 13.10.2022 

16:00 - 17:00 Фізична активність під час війни. 

Спікер: Людмила Вакуліна 

17:00 - 18:00 Дії населення під час хімічної та ядерної атаки. 

Спікер: Едуард Вершиловський 

18:00 - 18:30 Робота в групах. 

 

П’ятниця 14.10.2022 

16:00 – 17:00 Перша невідкладна домедична допомога. 

Спікер: Світлана Ушкац 

17:00 – 17:30 Підбиття підсумків та закриття курсу. 

Спікери: Олеся Ващук, Вікторія Лемещенко-Лагода, В’ячеслав Рогов 

 


