
З ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Як ми вели інформаційну боротьбу, а наші учні, 

батьки та класні керівники стали  творчим ідейним 

фронтом у боротьбі проти рашистів.  

 

 

Наша школа на чолі з директором Кривошеєвою 

М.О. та заступником директора з виховної  роботи 

Булгаковою І.В. стала єдиним волонтерським загоном. У 

школі організували бомбосховище і пункт  збору речей 

для потреб тероборони та ЗСУ. Кожного ранку на сторінці 

у фейсбуці оновлюється загальнонаціональна хвилина 

мовчання. Для підтримки психологічного стану дітей 

почали проводити флешмоби, челенджі, фотовернісажі та 

висвітлювати їх у соцмережах: 

- пісенний челендж «Ой у лузі червона калина», 

до якого були залучені учні 1-11 класів та їх батьки;  

 

- флешмоб «Сумщина. Мир. Діти», учні разом з 

учителем образотворчого мистецтва Щербань Л.Г. 

створювали патріотичні малюнки, знімали патріотичні 

відео на підтримку ЗСУ та 

тероборони.  

- узяли участь у 

Всеукраїнському онлайн-

конкурсі малюнків 

«Війна. Весна переможе», щоб відволікти дітей від 

військової тематики, організували онлайн-флешмоб 

«Привіт, Квітню! Будь ласка, подаруй нам Перемогу» та 

«Пасхальні композиції». 

- флешмоб «Вишиванка», під час якого діти 

демонстрували свої вишиванки.  

- Президент Шкільного самоврядування 

Тодерюк Данило організував та змонтував відео 

флешмобу «Мої мрії», Голова департаменту «Цікавих справ» 

Шапошник Єлизавета організувала  та змонтувала відео 

флешмобу «Мої улюблені тварини». 

 

Прем'єр-міністр Рябоконь Катерина разом з мамою 

Бондаренко О. Є. як волонтери співпрацювали з нашою 

шкільною родиною, яка  долучилася до збору речей для дітей-

сиріт. Член ВР старшокласників Соломашко Катерина, 

учениця 10-А класу, стала нашим амбасадором у допомозі 

притулку для бездомних тварин. Волонтерським шкільним 

загоном , який об'єднав адміністрацію, вчителів, класних 

керівників, учнів та батьків, організувано збір благодійних 

коштів та продуктів харчування для цього притулку, а також 



для тварин з Центру еколого-натуралістичної творчості. 

Продовжили співпрацю із Палацом дітей та юнацтва, 4-

ті класи взяли участь у міському заході   «Сонячний 

квест». Беремо  участь у Всеукраїнський патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»).  Активи 9, 11 класів на чолі зі 

старостами готують відеоролики на тему  «Останній 

дзвоник», класні керівники 4-х класів разом із учнями 

та батьками готують відео «Перша сходинка» для 

сторінки у фейсбуці. Під час війни активно працює 

Департамент Дисципліни і порядку, до складу якого 

входять старости 5-11 класів, поширюючи інформацію 

щодо правил безпеки під час воєнного стану. З 

класними керівниками ми спілкуємось у вайбер-

спільноті «КУ ССШ № 9» та в особистих чатах. 

Продовжуємо співпрацю із керівниками гуртків військово-патріотичного, вокально-

хореографічного напряму. 

 

РадчукД.Ю. та Шапошник В.В., 

педагоги-організатори КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ст.№ 9 

Сумської міської ради   

 


