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Складна соціально-політична ситуація, яка зараз відбувається на сході 

України значною мірою впливає на кожну людину. Великий вплив вона 

здійснює на формування та розвиток нового покоління. Вищі навчальні 

заклади, школи, дитячі садки завжди виконували роль центрального осередку 

педагогічної роботи з дітьми та їх батьками.  



Ключову роль у процесі формування особистості в навчальному закладі 

відіграє педагог, тому що саме він не повинен підтримувати або загострювати 

існуючий конфлікт. Спеціаліст має зайняти нейтральну позицію, тому що він 

координує, спрямовує роботу колективу, адже від його дій та рішень залежить 

мікроклімат в класі.  

На жаль, вчителі не завжди підготовлені до роботи з дітьми та сім’ями, 

що пережили психологічну травму під час військового конфлікту. Вони не 

володіють методиками роботи з учнями, у яких спостерігається довготривалий 

спад пізнавальної активності. Значною мірою це зумовлено тим, що 

професійно-педагогічні знання, яких набувають вчителі в закладах вищої 

освіти, не враховують проблему підготовки до роботи з дітьми в період 

проведення військових дій в країні. [1, c. 3] 

Велику відповідальність бере на себе і студент, який навчається у 

педагогічному вищому навчальному закладі, адже він в майбутньому буде 

виховувати дітей, наше нове покоління. Бо саме майбутній фахівець буде 

закладувати основи поведінки учнів в конфліктних ситуаціях, які можуть 

виникнути у майбутньому.  

Педагог повинен вміти обговорити з дітьми ситуацію, яка склалася, 

ретельно добираючи слова. Бо як би ми не намагалися оберігати дітей від 

певної інформації, вона до них буде надходити, оскільки діти відвідують 

навчальний заклад, спортивні секції та гуртки і мають змогу спілкуватися з 

однолітками та отримувати від них новини чи іншу інформацію.  

Тому краще за все, якщо педагогічні працівники будуть самостійно 

інформувати дітей.  

Будь-яка інформація повинна бути подана дитині, але у відповідності до її 

віку та рівня розвитку. Надлишок відомостей може залякати дитину і викликати 

страх та почуття беззахисності. У той же час додаткова інформація допоможе 

дитині зрозуміти, що відбувається насправді. 



Педагог може залучити дітей до обговорення, щоб вони самі донесли 

власні думки та почуття. У будь-якому разі не потрібно ділитися з дітьми 

різними необґрунтованими чутками чи недостовірною інформацією. [2, c. 7] 

 Педагогічні фахівці є головним джерелом підтримки для дітей, і їм варто 

піклуватися про своє психічне здоров’я. Якщо з якихось причин педагогу 

складно спілкуватися з дітьми щодо подій, які можуть травмувати, то можна 

попросити про допомогу практичного психолога чи соціального педагога. 

Важливо не залишати дітей без допомоги та підтримки дорослих, які, в першу 

чергу, повинні бути в змозі її надавати. [2, c. 13] 

Проте необхідно пам’ятати, що вчитель не повинен нав’язувати дитині 

свою допомогу, якщо вона не бажає цього, але треба бути завжди поряд з тими 

учнями, які цього потребують. Своєчасна допомога серед родини або викладача 

є одним з найважливіших чинників, які впливають на подальший розвиток та 

реабілітацію дитини після переживання травматичного досвіду. Психологічна 

допомога сприяє кращій адаптації дитини до нових умов проживання та 

навчання [2, c.52]  

Викладачі є тими людьми, які навчають та спрямовують студентів на 

правильні рішення та судження. Педагоги реагують на проблеми у 

студентському колективі. Бо, якщо ми всі хочемо та прагнемо миру, його 

потрібно не просто очікувати, а будувати. Будувати своєю роботою, 

поведінкою, ставленням до оточуючих, колег, близьких, ставленням до сім’ї та 

дітей. Тільки нашими спільними зусиллями ми зможемо його досягти. 
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