
 

 

З ВІРОЮ У ПЕРЕМОГУ І 

МАЙБУТНЄ!  

 

 

 

Введення в Україні воєнного стану позначається на всіх сферах 

людського життя. Сьогодення внесло корективи і в діяльність  Степанівського 

ліцею Степанівської селищної ради.   

З 21 березня 2022 року у закладі відновлено освітній процес у 

дистанційному режимі. Навчання  у такий складний час – це новий виклик для 

вчителів, їх підтримка та допомога для учнів та батьків. 

 Керуючись рекомендаціями проведення навчальних занять під час 

війни, педагоги використовують ефективні інструменти спільної роботи та 

комунікації, напрацьовують власні методики освітньої діяльності. Вони 

застосовують індивідуальний підхід до кожної дитини для дотримання її права 

на продовження здобуття освіти. 

 

До розкладу введені  

зміни, щоб навчання не 

перевантажувало  учнів та 

педагогів. Учителі готові до 

того, що перебіг уроку не 

завжди проходить за чітким 

планом. Добираючи завдання, 

педагоги уникають 

репродуктивності та 

одноманітності, акцентують увагу на завданнях творчого спрямування, щоб 

сприяти вивільненню позитивних емоцій, підтримці  віри  у власні сили й 

можливості дітей.  Домашні завдання зводяться до мінімуму.  

У разі повітряної  тривоги учасники освітнього процесу дотримуються  

чіткого алгоритму дій.  

Відновлення  навчання – це  

чудова можливість спілкування 

учнів, яка  

  дає їм розуміння того, що в 

їхньому  житті  залишилося  місце  

чомусь  сталому  та звичному.  

 

Війна в Україні стала стресом для усіх учасників  освітнього процесу. 

Зросла роль психологічної служби ліцею, яка забезпечує своєчасне і 



систематичне  надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки учням, батькам, працівникам 

школи.  

На сайті закладу освіти та додатково створеній 
Facebook-сторінці розміщені матеріали психологічної  

служби щодо підтримки дорослих і дітей в умовах війни, 

які постійно оновлюються.  

Школа як осередок, що сьогодні об’єднує дітей, 

батьків  і вчителів, створює можливості 

для спілкування,  

зокрема організовуючи гурткову роботу,  

волонтерські проєкти тощо.  

За ініціативи педагога соціального  

та лідерів учнівського самоврядування 

Президентсько-парламентської  

республіки «Гармонія» учні та педагоги 

Степанівського ліцею долучилися до  

челенджу #МалююУкраїніМИР. 

 

 

Працівники школи  активно долучаються до важливих справ – усебічної 

підтримки Збройних Сил України.  

 

Ми віримо в Перемогу! Майбутнє в наших руках! 

 

 

Ольга Сахарова, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Степанівського ліцею Степанівської селищної ради Сумського району 

Сумської області 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQ8Nw9St11MLjWrI95Xt578OW4pDgeyImI5iTcHBsBtZy06OpSV8oAS_w_RszjrHKWs9KmdbnhJECw_CXBmp1HYi8wmVhj2S9vM4QBMgAfD_yE1tkUvyNPItcf078kJYAhNgeFq3HimFyUKLEGOw7FWXmEX9ckbS6oJJme2twmlmBYiVWyVdcjAKLOm1oZRD6F4FYiv7K7i-1EpUBmwdTLLkP_VpyroH3XFstchyC1rQ

