
Освітній процес у Березівській та Шалигінської СТГ в умовах 

воєнного часу 

24 лютого 2022 року… Життя 

розділилося на до і після цієї дати. 

Війна. Вона застала кожного з нас на 

початку нового дня. Розгубленість, 

страх, не розуміння як, це могло 

статися з нами у 21 столітті. Перші дні 

під обстрілами, у підвалах. 

Оговтавшись після перших 

днів, працівники відділу освіти, 

молоді та спорту Березівської та 

Шалигінської СТГ та Березівського 

ЦПРПП розпочали активну 

діяльність. Перший етап був спрямований на інформаційну підтримку 

керівників, педагогів, учнів і їх батьків, з наступних питань: як зібрати 

тривожну валізку; як побороти страх; як вести себе, коли зник зв'язок; чим 

зайняти або відволікти дитину в підвалі; як надати першу домедичну 

допомогу. За ініціативи Ірини Перерви, начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Березівської СТГ, медиками громади було проведено очне навчання 

для бажаючих педагогічних працівників і жителів громади з надання першої 

домедичної допомоги на базі Березіського та Слоутського НВК. 

Другий етап був спрямований на відновлення освітнього процесу після 

канікул. У даній ситуації він міг бути тільки з використанням технологій 

дистанційного навчання, що в СТГ вже налагоджена, однак виклики часу 

поставили нові задачі. Тому спочатку провели опитування щодо 

забезпеченості педагогів та учнів технічними засоби навчання та інтернету. 

Напередодні відновлення освітнього процесу, 13 березня 2022 року, провели 

онлайн-зустріч педагогів Березівської та Шалигинської громад на чолі з 

керівниками управління освітою, де разом радилися як налаштувати учнів на 

навчання та надати психологічну підтримку як школярам, так і педагогам. 

Психолог Центру ознайомила педагогів з психологічними прийомами та 

вправами для психоемоційної стабілізації, зняття стресу та налаштування на 

роботу. Далі разом шукали відповіді на наступні запитання: 

- Яким має бути сьогодні навчання (можливо розпочати його не за 

розкладом, а із зустрічі класних керівників, психологів із учнями, для 

визначення психоемоційного стану);  

- Як пояснити дітям, що зараз відбувається, як розпочати перший урок, 

які слова підтримки сказати учням, педагогам, щоб заспокоїти їх (можливо, 

зважаючи, на те, що діти підчас нічної тривоги знаходяться в бомбосховищах 

та підвалах, змінити початок он-лайн уроків, розпочавши їх на годину, а то і 

на дві пізніше, а можливо розпочинати кожний день з ранкової зустрічі з 

учнями);  

- Яким має бути оцінювання, домашнє завдання (можливо викладання 

предметів розпочати з повторення вивченого матеріалу, щоб створити 



"ситуацію успіху" та повернути учнів до стану сприйняття інформації, перший 

тиждень не задавати домашні завдання, не проводити оцінювання, а якщо 

оцінювати, то тільки позитивно).  

Психологи заначили, що важливо бачити очі дітей, і говорити, говорити, 

слухати, відповідати, виконувати разом з учнями вправи, які допоможуть 

зняти напруження і страх.  

Кожний заклад обрав свій шлях. Психологічна служба громад на чолі з 

Ольгою Самодєловою, психологом Центру, знаходяться на постійному зв’язку 

з керівниками закладів, педагогами, батьками, учнями і кожним, хто потребує 

допомоги. Попереду ще буде багато етапів відновлення нормального 

освітнього процесу, однак ми тримаємося й готовимося до них.  

Колеги, витримки нам, сили і терпіння!!! 

 

Директор Березівського ЦПРПП                                       Тетяна Ковтун 

 

 


