
МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ! 

 

24 лютого 2022 року розпочалося масштабне вторгнення російських 

військ на територію нашої країни. Складно усвідомити, що це відбувається у 

XXI столітті! Але ми можемо із впевненістю сьогодні зазначити, що кожен із 

нас зайняв свій фронт, який наближає до нашої перемоги. 

Незважаючи на тривожний час та перебування учнів і вчителів у різних 

куточках світу, у закладі з 24.02.2022 року було організоване тісне спілкування 

класних керівників з дітьми через соціальні мережі. З 21 березня розпочалося 

дистанційне навчання в нашому закладі на платформі Тeams та Classrom, до 

якого приєдналися учні, які перебувають як в межах України, так і за 

кордоном. Жоден не залишився поза увагою, зокрема й діти з ООП, до роботи 

з якими активно залучені асистенти вчителя, практичний психолог. 

В умовах уведення воєнного стану всі 

працівники закладу, учні, батьки Сумського 

ЗЗСО №26 СМР, об’єднавшись, почали активно 

долучатися до волонтерської діяльності та 

підтримувати один одного. 

Педагогічний колектив виховує в молодого 

покоління прагнення робити добро, допомагати 

ближнім, що стане запорукою кращого 

майбутнього нашої рідної держави. 

Ми живемо в нелегкий час, але кожен із нас на своєму місці робить усе 

можливе якісно, професійно, з любов'ю, з думкою про тих, для кого працює. 

Саме тому педагогічний колектив закладу прагне відродити в молодого 

покоління бажання жити за заповіддю: роби добро, допомагай ближньому. 

Лише так ми виховаємо справжню людину з чистою душею і добрим серцем. 

Батьки, учні, учителі, долучилися до збору 

продуктів харчування та теплих речей для воїнів 

місцевої територіальної оборони. Зібрали 

смаколики та яскраві дитячі малюнки, які піднімуть 

настрій, додадуть сил та зміцнять бойовий дух. 

Спільними зусиллями ми впевнено йдемо до 

Перемоги. 

Також у нашому закладі відбулася благодійна 

акція «Творимо добро разом!». Педагогічний, 

батьківський та учнівський колективи розпочали 

збір речей для дітей, які постраждали 
внаслідок російської окупації. 

Ніхто не залишився байдужим. Принесли 
одяг, іграшки, канцелярію, продукти 

харчування. 

У цій справі нам допомагають ГО 

«СББ-Тил» Андріяшева В.І. та 
волонтер Коваленко О.В. 



Справжня благодійність не потребує винагород, це не обов’язок, це - стан 

душі! 

Напередодні світлого свята Великодня в нас було проведено акцію 
«Великодній кошик для захисника», для якого працівниками закладу 

Андрусенко О.Д. та Дегтярьовою Т.І. було випечено паски. Також для 

захисників батьки учнів та педагоги принесли смаколики. 

Асистентом  вчителя  Тригуб  Л.А.  був  проведений  майстер-клас 

«Великоднє диво», у якому взяли участь усі 

охочі. 

Святкові подарунки, виготовлені з 

любов'ю, додадуть сил та піднімуть дух 

нашим захисникам. 

Одним із важливих напрямків роботи 

педагогів закладу є психологічна підтримка 

учнів, батьків та колег. 

З ініціативи вчителя музичного 

мистецтва Чалої Л.В. та разом із народним 

артистом  Радченком  Є.  учні,  батьки  та 

педагоги заспівали для підтримки мистецького фронту нашої держави, 

створивши патріотичний відеоролик. 

Наші учні разом із педагогом-організатором 

Коломієць  О.М.  стали  учасниками  гри 

«Сонячний квест», який був організований 

Центром «Дозвілля» Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

Під гаслом «Мріємо та досягаємо 

результатів разом» розпочався STEM-тиждень у 

нашому закладі. З вірою в перемогу 26.04.2022 

учні закладу долучилися до дистанційного 

обговорення теми «STEM-професії - наше 

майбутнє». 

Для учнів 6-А класу було проведено фоточелендж у рамках Тижня 

психології «Мій домашній психотерапевт». 

Нас не перемогти,бо ми вміємо любити,піклуватись про менших, 

домашніх улюбленців. 

Наші дії є чіткі, серця – відкриті, справи – добрі. Усе буде Україна! 
Майбутнє нашої Батьківщини за нами. 
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