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МАРАФОН З ТЕМИ: «ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА ПІД ЧАС 

ПАНІЧНОЇ АТАКИ» 

 

 

05 квітня 2022 року на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України продовжив роботу 

ВІДКРИТИЙ UNIVERSAL-МАРАФОН «СИЛА УКРАЇНИ – У КОЖНОМУ 

З НАС». 

Тема марафону «Психологічна самодопомога під час панічної атаки» 

об’єднала учасників з різних куточків України, зокрема Київ, Вінниця, Харків, 

Суми, Чернігів, Черкаси, Житомир, Біла Церква, Одеса, Дніпро, Маріуполь, 

Волноваха, Івано-Франківськ тощо. 

У роботі онлайн-марафону взяли участь 3 спікери, науково-педагогічні 

працівники, педагоги закладів професійної освіти, здобувачі вищої освіти, 

слухачі курсів підвищення кваліфікації, волонтери і ключові стейкголдерів, 

Було понад 80 точок підключення.  

Захід традиційно розпочато зініційованою Президентом України 

хвилиною мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України. 

Відкрила марафон Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка. Вікторія Вікторівна наголосила, що 05 квітня 

– сорок перша доба з дня повномасштабного російського військового 

вторгнення в Україну. Освітяни, медики, студенти, співаки… усі 

об’єдналися, щоб протистояти ворогу. Протистоїть вся Україна. Українські 

зірки об’єдналися та виконали онлайн легендарний гімн січових стрільців «Ой, 

у лузі червона калина». Вікторія Вікторівна навела статистику щодо загиблих 

і поранених дітей за час війни.  

Модератор Микола Максимов, доктор психологічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, пояснив, як 

самостійно розпізнати емоціно-психологічні симптоми стану панічної атаки та 

здійснити просту й водночас ефективну самодопомогу. 

Наталія Кійко, студентка І-го курсу БІНПО спеціальності 053 

Психологія, у цікавій та доступній формі окреслила фізіологічні ознаки 

людського організму, котрі супроводжують стан панічної атаки, описала дієві 

методики фізіологічної стабілізації. Така активність здобувачів освіти БІНПО 

доводить, що педагогічний колектив БІНПО і його студентство є єдиною 

командою, котра працює на благо України. 

Модераторка Ольга Фархшатова, кандидатка економічних наук, 

доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, провела 

майстер-клас «Як не піддаватися паніці та зберігати оптимізм в кризовій 

ситуації». Розкрила фази психологічної адаптації до умов воєнного часу, а 

також на конкретних прикладах продемонструвала прийоми, які дозволяють 

зберігати оптимізм у кризових ситуаціях. 



Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін доповів, що кошти в розмірі 6 571 грн. 

витрачено на виготовлення та комплектацію медичних аптечок для наших 

захисників. Уже дуже скоро такі аптечки будуть берегти життя та здоров’я 

нашим воїнам, янголам охоронцям нашої з Вами України. Уклінно дякуємо 

всім, хто долучився до цієї справи! 

Повний виступ усіх спікерів доступний для перегляду на ютуб-каналі 

БІНПО за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BhxjbKvNM9s. 

Запрошуємо усіх охочих долучатися до команди БІНПО та брати участь 

у наших подальших заходах, інформація про які своєчасно розміщується на 

нашому офіційному сайті: https://binpo.com.ua/ та сторінці Фейсбук 

(https://cutt.ly/CFwv6wd).  

Пам’ятайте, що ми працюємо для Вас та заради перемоги України!  

#БІНПО_Cила_України_у_кожному_з_нас 

https://www.youtube.com/watch?v=BhxjbKvNM9s

