
 

 

 

 

НАВЧАЄМО, ПІДТРИМУЄМО, 

РОЗВИВАЄМО! 
 

(Організація освітньої діяльності в умовах воєнного 

стану у Садівському закладу загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів) 

 

 

 

 

 

 

 

Воєнні дії на території України стали справжнім викликом для молодої 

держави, для всього українського суспільства. У нових умовах та реаліях 

змушена працювати освітянська галузь. Військові дії, часті повітряні тривоги, 

міграція, нестабільний психо-емоційний стан усіх учасників освітнього 

процесу – далеко не повний перелік проблем, з якими зустрілися заклади 

освіти. 

Поновлюючи освітню діяльність з використанням дистанційних 

технологій навчання, педагоги враховують наступні фактори: 1) необхідність 

подолання стресового стану здобувачів освіти, зняття напруги; 2) вікові 

особливості; 3) перебіг військових дій, у т.ч. наявність активних бойових дій, 

кількість повідомлень про артобстріли та нічні повітряні тривоги. Це впливає 

на добір вправ для стабілізації психологічного стану, концентрацію уваги 

(наприклад вправи «Сонечко», «Обійми рідних», «П’ять предметів біля тебе» 

тощо) та на тривалість занять (від 20 до 40 хв.).  

Важливою складовою 

організації освітньої діяльності стало 

проведення занять працівниками 

психологічної служби та педагогом - 

організатором. Заняття організовані на 

постійній основі, у чітко визначений 

час, розроблені у відповідності до 

рекомендацій МОН України («Тактильні вправи», 

«Мої друзі-іграшки», «Синьо-жовтий навколо 

нас», «Моя Україна», майструємо орігамі).  

 

 



За запитом батьків та педагогів 

розроблено заняття з особистої безпеки 

(«Особиста безпека: як не стати жертвою 

викрадача», «Мінна безпека»), інформацію 

для подальшого використання розташовано 

на головній сторінці сайту закладу 

(https://sites.google.com/view/sadzzso).  

Для стабілізації внутрішнього стану 

психологи радять відчувати зв'язок із 

довоєнним часом, реалізовувати заплановане раніше. 

З квітня розпочато реалізацію запланованого 

шкільного проєкту «Світ професій: погляд успішної 

молоді» для здобувачів освіти 8-11-х класів. 

Проведено перше заняття «Професія юрист» зі 

спікером Тетяною Слабко, юристом у сфері інтелектуальної власності і 

захистом даних, адвокатом, сертифікованим фахівцем із захисту даних. 

Проєкт відкриває можливості для школярів розширити знання щодо сучасних 

професій, здійснити свідомий профорієнтаційний вибір.  
Розширенню пізнавальних 

можливостей молодших школярів 

сприяють традиційні бібліотечні уроки, 

проведення яких продовжено 

бібліотекарем закладу («Чарівна країна 

Мультляндія»,урок присвячено 

Всесвітньому дню мультфільмів). 

 

 

 

Тодосийчук Вікторія Миколаївна, директор Садівського 

закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів Садівської 

сільської ради Сумського району Сумської області 

https://sites.google.com/view/sadzzso

