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НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

"Не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта – привілей людей вільних,  
а вірте філософам, які кажуть, що тільки освічені люди вільні". 

Епіктет 
 

Спочатку я обрала собі іншу тему, цікаву і багато-
гранну. Принаймні вона була такою до війни. Проте 
зараз мої пріоритети, як і пріоритети мільйонів 
українців, зазнали серйозних змін. З цієї причини в да-
ному есе я волію розглянути тему, що корелює з сього-
денням та найбільше стосується нас, учасників освітнь-
ого процесу. Я б хотіла розглянути етичну сторону пи-
тання реалізації освіти під час війни.  

Війна кардинально змістила наші цілі та погляд на 
життя. Здавалося б, наш розклад і ритм життя мають 
бути вже звичними для нас і не викликати особливих 
складнощів. Ми так само маємо доступ до Інтернету, так 
само маємо хоч мінімальну можливість намагатися нав-
чатися. Але є одне велике "але". Війна. Тепер це не про-
сто іменник, не просто хештег з новинної стрічки, а 
жахлива і жорстока реальність. Паніка, щосекундний 
страх за життя став невід'ємною частиною наших життів. 
Люди реагують на страх і стрес по-різному: одні впада-
ють в паніку, сидять на тоннах заспокійливих, а інші наче 
навіжені навантажують себе роботою. Багато психологів 
радять послуговуватися останнім способом. Особисто я 
також підтримую саме його. Чому? В часи жахливих но-
вин, постійного інформаційного навантаження важливо 
мати розрядку. Якщо ми зробимо всі ті жахи центром 
нашого життя, ми, найімовірніше, просто втратимо глузд. 
Ось тут ми і підходимо ближче до теми, котру я б бажала 
сьогодні зачепити. Навчання. Чи доцільне навчання під 
час війни? Чи етично вводити систему штрафів за про-
пуск пар/семінарів? Чи етично змушувати студентів ви-
конувати той самий обсяг роботи, що і до війни? Які є 
фізичні та етичні рішення цих непростих питань?  

Навчання під час війни. Я вважаю його доцільним і 
навіть необхідним. Це допомагає трохи переключитися, 
відчути себе нормальною людиною і поспілкуватися з 
кимось на віддалені теми. Однак підхід до викладання 
матеріалу та спілкування з учнями чи студентами має 
бути кардинально інший. Суворість та система штрафів є 
чудовими мотиваторами для виконання роботи, так. Але 
не у воєнний час. Деякі учасники навчального процесу 
втратили свою родину, дім або навіть були поспіхом ева-
куйовані до геть чужих міст чи й країн. Навчання має 
бути якомога більш етичним. Що я маю на увазі? Ми по-
винні поважати одне одного, бо зараз саме від нашого 
розвитку залежить подальше майбутнє країни, а це саме 
те, що намагається зруйнувати Росія. Зараз абсолютно 
не є доцільними догани чи зниження балів за пропущені 
пари/дедлайни. Чому? Тому що коли твоє життя у небез-
пеці, всі ті п'ятірки та репутація добросовісного виклада-
ча/студента втрачають свою цінність. Взаєморозуміння 
та взаємопідтримка під час навчального процесу є клю-
чем до налагодження прийнятних умов у такий не-
стабільний час. Якщо вже ми зачепили тему пропущених 
пар, то я б хотіла надати свою скромну думку, як можна 
було б це вирішити без суттєвого зниження якості отри-
маних знань. У школі, де я працюю, було введено систе-
му відеоуроків. Тобто уроки записувалися окремо, і всі ті, 

хто пропустив заняття через обстріли / повітряну тривогу 
/ евакуацію / погане фізичне чи моральне самопочуття і 
т. п., могли у будь-який зручний час підігнати пропуще-
ний матеріал. І хоча цей варіант не є ідеальним, адже 
часу на підготовку таких матеріалів витрачається дуже 
багато, але це, на мою думку, є найбільш етичним вихо-
дом з проблеми пропусків занять.  

Обсяг матеріалу. Під час війни доволі важко мо-
рально зібратися і робити хоч щось. Це пояснюється 
тим, що наш організм, намагаючись пережити стрес, 
витрачає усі доступні ресурси на боротьбу з ним. 
Найбільш етично прийнятним виходом з цієї проблеми 
може бути утискання матеріалу. Також є варіант надан-
ня всього пропущеного на самостійне опрацювання, 
але тут теж є свої нюанси. Самонавчання, надто коли 
воно стосується нової сфери, часто призводить до за-
кріплення власних помилок. На жаль, в час, коли біль-
шість бібліотек з книгами та матеріалами закриті, а в 
електронному доступі взагалі їх немає, перевірити ту чи 
іншу інформацію стає вкрай важко. Доводиться зверта-
тися до вікіпедії або взагалі якихось нікому невідомих 
онлайн-джерел. Тому я вважаю, що цей спосіб є 
валідним хіба за наявності усіх необхідних матеріалів у 
відкритому доступі. Щодо скорочення матеріалу. Тут 
знову ж таки вся відповідальність лягає на викладача. Це 
непросте рішення, бо інколи стається так, що скорочува-
ти вже немає чого. Все і так стиснуто до максимуму.  

Провокативні теми на семінарах під час війни. Чи 
варто розглядати такі питання? Так, наприклад, на ма-
теріалі японської літератури ми мали вивчати твори доби 
Другої світової. Програма була написана ще задовго до 
цього всього жаху, тому складнощів в її засвоєнні виникати 
не мало. Проте зараз, коли ти сам пережив/бачив/чув всі ті 
страхи, описані в книгах, читати, спокійно обговорювати їх 
стає неймовірно важко. В деяких випадках такі тво-
ри/питання можуть ще й бути тригером для психологічної 
травми. Я вважаю, що з етичного боку тут варто було б 
обмежити кількість питань такого роду настільки, наскільки 
можливо. Перенести їх на наступний рік, читати твори інших 
жанрів, обговорювати інші питання на семінарах, що зав-
годно, аби зменшити психологічний тиск. Так, ми мусимо не 
забувати, що діється навколо нас, але якщо пірнати надто 
глибоко, можна вже і не виплисти назад.  

Підсумувати усе вищеперелічене я б хотіла цитатою 
Тараса Григоровича Шевченка: 

Якби ви вчились так, як треба, 
То й мудрість би була своя."  
У цей важкий час навчання єнеобхідним. Ми маємо 

продовжувати свій розвиток, маємо продовжувати тво-
рити та відновлювати все те, що знищили окупанти. Зав-
данням етики є зробити навчання можливим не лише 
фізично, а й морально. Зробити його вплив рекреацій-
ним. Лише так і тільки так ми матимемо змогу повер-
нутися до звичайного життя. 
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