
Для Перемоги важливий кожен! 

Педагогічний колектив КУСЗОШ №23 – це самовіддані та творчі особистості, 

які щодня своїми вчинками демонструють, що вчитель – це людина 

неймовірної сили. Із початком повномасштабного вторгнення педагоги нашої 

школи щодня тримали зв’язок з одне одним, не давали впадати в зневіру, 

давали цінні психологічні поради. З метою підтримки морального стану 

здобувачів освіти у школі були організовані загальношкільні челенжі, 

тематичні дні «День кіно», «Несумуйка», «День модного рукоділля», 

квести, ранкові зустрічі, психологічні онлайн-хвилинки, онлайн-конкурси, 

майстер-класи, тощо. 

  
 

 

 
 

Під час онлайн зустрічей діти долучалися до динамічних пауз, виготовляли 

іграшки-антистрес, паперові поробки, пробували себе у 

ролі     кулінарів,     виконували     психологічні     вправи 

«Обнімашки    зі    своїм    тілом»,    «Баночка    щастя», 

«Як відновити свої сили», «Паросток» (для визначення 

ресурсу кожної особистості) щодо формування 

внутрішньої стійкості, позитивного мислення, 

підвищували свою медіаграмотність, навчалися техніці- 

медитації, проводили цікаві досліди вдома, займалися 

нейрогімнастикою з метою покращення розумової 

діяльності. Для всіх учасників 

освітнього процесу були розроблені 

психологічні пам’ятки «Про 

забезпечення психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні», 

«Кібербезпека: покрокова інструкція для батьків та дітей», поради, 

чеклисти «Що робити коли нічого не хочеться?», «Як підтримувати своїх 

рідних», «Як подолати тугу за домом?», «Як покращити адаптацію дитини 

під час вимушеного переселення?» тощо. 



  
 

З метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги і самовідданості,  

сили духу, стійкості та героїчного подвигу щоденно о 9 годині 00 хвилин 

учасники освітнього процесу КУСЗОШ № 23 згадують всіх тих, хто ціною 

власного життя виборює незалежне майбутнє України. Традиційна хвилина 

мовчання – це час, коли ми об’єднані як ніколи, а саме в єдності та 

згуртованості і є наша сила. 

Пройнялися духом патріотизму 

здобувачі освіти 1-11-х класів та 

долучилися до онлайн - конкурсу 

малюнків «Ми за мирну Україну», 

загальношкільного челенджу «З 

Україною в серці», онлайн – конкурсу 

«Ми за нашу свободу» з нагоди Дня 

Вишиванки в Україні. Зворушливими 

були листи, відео звернення, малюнки, 

вірші, пісні, творчі роботи від дітей до 

Захисників України. 

 
Дистанційно, але не менш яскраво відбулося вручення свідоцтв про повну 

загальну середню освіту. Педагогами-організаторами 

було створено вітальні відео для кожного класу, де були 

зібрані найяскравіші моменти 

шкільного життя випускників 

2022 року. 

 

 

 
Враховуючи знаковість цьогорічних подій та безпрецедентну підтримку 

України європейськими країнами, наданням допомоги, що були змушені 

виїхати з країни внаслідок військової агресії з боку росії з нагоди відзначення 

Дня Європи в закладі проведений онлайн – марафон «Європейська Україна 

очима дітей» для 1-11-х класів за номінацією «Малюнки, фото». 
 



Поезія (вірші, есе, розповіді), години спілкування, перегляд відеороликів «Мої 

європейські цінності», «Дітям про Євросоюз»). 

Педагогічний колектив КУСЗОШ №23 закладу долучився до шкільної акції 

«Світлого дня – добрі вчинки», де вчителі власноруч виготовили смаколики 

для бійців ТРО та ЗСУ та передали волонтерам міста. Не змогли залишитись 

осторонь і під час видачі гуманітарної допомоги сумчанам. Педагоги 

КУСЗОШ №23 проявили себе як 

досвідчені волонтери, підтримували 

людей, правильно розподіляли 

обов`язки між усіма учасниками Центру 

видачі гуманітарної допомоги. Такими 

небайдужими, благородними, 

безкорисливими, щирими серцями 

можна відбудовувати, допомагати, 

змінювати!  

Приємно відчути себе частиною світу, який єднається й допомагає 

заради нас і нашої перемоги. Поки ми такі є, буде жити наша українська нація.  

«Ми не виправдовуємося, не відпрацьовуємо, не хвалимося – ми 

просто живемо заради…» з повагою і вдячністю педагогічний колектив 

КУСЗОШ №23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педяш Наталія Олегівна – директор КУСЗОШ №23 

Лиховид Інна Анатоліївна – заступник директора з 

виховної роботи КУСЗОШ №23 

 


