
 

ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС В  

УМОВАХ ВОЄННОГО  

СТАНУ 

 

 

На сьогоднішній день освітянам кинуто виклик – виклик війною. Щоб 

продовжити навчання, необхідно шукати нові рішення, які б допомогли отримати 

якісну освіту, зберегти життя та здоров'я здобувачам освіти. 

В умовах воєнного стану заклад Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №9 в найкоротші терміни адаптувався до подій, що 

відбуваються, для того, щоб виконувати свій основний обов’язок ― забезпечувати 

освітній процес. 

В цей час нових особливостей набув психологічний супровід всіх учасників 

освітнього процесу. Перший тиждень після тривалих канікул був дуже насиченим для 

психологічної служби закладу та класних керівників, адже на їхні плечі було 

покладено завдання підтримати психологічно учнів. Класні керівники надавали 

учням психологічну допомогу, підтримку, проводили мотиваційні п’ятихвилинні 

«ранкові зустрічі». Для проведення заходів, що спрямовані на ознайомлення з 

правилами поведінки в небезпечних ситуаціях залучали представників поліції. 

Освітній процес проводився за зміненим розкладом дзвінків та уроків, щоб зменшити 

навантаження на учасників освітнього процесу та поступово повернути дітей до 

реальності. 

Важко, але в той же час і приємно усвідомлювати, що досвід, напрацьовані 

технології, методи та прийоми які ми отримали під час карантинних обмежень, стали 

основою для побудови дистанційного навчання під час воєнних дій. Для організації 

освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій наш заклад використовує 

освітню платформу Microsoft Teams. Проте, значна частина вчителів початкових 

класів використовують платформу Google Meet для відео-конференцій. Широко 

застосовуємо веб-ресурси Matific, Wordwall, LearningApps, Flippity, WordArt, 

CartoDB, Sketchfab, Kahoot, Quizlet, Padlet тощо. Саме ці освітні ресурси стали 

невід’ємною частиною занять, а поєднання запису відео-уроку із використанням 

інфографічних матеріалів зробили навчання більш наглядним та  сприяють кращому 

засвоєнню знань, умінь та навичок школярів.  

У цей надзвичайно складний для країни час ми гідно тримаємо наш освітній 

фронт боротьби за майбутнє української освіти та покоління сильної, непереможної 

української нації.  

З вірою в перемогу! З вірою в Україну! 
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