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Про обмін досвідом організації  

освітнього процесу в умовах  

воєнного стану 
 

 

Шановні колеги! 

У цей нелегкий воєнний час ми з вами повинні залишатись стійкими та 

діяльними. Нашої підтримки, інформування та допомоги постійно 

потребують учні/студенти та їх батьки. 

Відповідно до рекомендацій МОН України щодо організації діяльності 

закладів освіти в умовах воєнного стану, заклади освіти почали відновлювати 

освітній процес у різних форматах та формах надання освіти. Розуміємо, що 

умови реалізації освітнього процесу в різних регіонах Сумської області дуже 

різні, а в деяких поки що неможливі. Тому пропонуємо розпочати онлайн 

діалог щодо обміну досвідом з приводу організації освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 

З метою його поширення на сайті КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти створено рубрику «Вчимося в умовах 

воєнного стану». Просимо вас (керівників органів управління освітою, 

керівників закладів освіти, учителів-предметників, психологів-практиків) 

поділитися досвідом організації освітньої діяльності в ОТГ, закладі освіти, на 

уроці, в позаурочний час. Для цього вам потрібно надіслати інформацію, 

фото (за можливості) на ел. адресу: dosvidzo22@gmail.com для розташування 

її на сайті КЗ СОІППО у вкладці. 

Вважаємо, що досвід кожного є унікальним і значущім, бо, по-перше, 

розкриває особливості регіону, по-друге, показує дієві шляхи вирішення, по-
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третє, допомагає іншим швидко зорієнтуватися і скористатися родзинками 

своїх колег, по-четверте, дозволяє знайти кожному цікавинки, підтримку в 

організації життєдіяльності закладу освіти в цих важких умовах. Також, 

підняті у повідомленнях проблеми, дадуть можливість викладачам інституту 

провести дієві консультації.  

Формат інформації: обсяг до 1 стор. А-4; шрифт 14 Times New Roman; 

автопереноси – недопустимі. Інформація повинна мати назву та автора 

(обов’язково вказати Прізвище Ім’я По батькові; посаду; заклад освіти особи, 

яка готувала та надіслала інформацію) 

Щиро дякуємо за розуміння та співпрацю!!! 

 

В.о.ректора                                                                                Юрій НІКІТІН 

 


