
2022
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
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Засновниця Школи Супергероїв, 
в.о директора державної установи

«
«

Початок року не передбачав для нас нічого незвичного –
поточна робота, організація уроків, підготовка до запуску 
державної установи «Школа супергероїв».

Але 24 лютого все змінилося.

Все заплановане пішло шкереберть, і довелося
оперативно реагувати на виклики тут і зараз. 

Озираючись на прижитий 2022, можемо сказати
точно – він був складний, але ми впоралися.

ЗИЧИМО ВСІМ СИЛИ
І НЕПОХИТНОЇ ВІРИ В ПЕРЕМОГУ!



НАВЧАННЯ В ЧАСИ ВІЙНИ

Команду Школи супергероїв оживила дівчинка з Маріуполя,
яка попросила допомогу вчителя для підготовки до ЗНО з математики.

Масштабні обстріли, численні повітряні тривоги, відімкнення
води та електроенергії – реалії, але й вони не зупиняють
наших незламних супергероїв.

Ми організовуємо навчальний процес у змішаному форматі –
онлайн, оффлайн у класах, палатах та укриттях. 

ХОЧА НАВЧАННЯ В ТАКИХ УМОВАХ – ЦЕ ВИКЛИК,
МИ УСПІШНО ДОЛАЄМО ЙОГО.
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ВІДТОДІ ВЧИТЕЛІ ПОВЕРНУЛИСЬ У ЛІКАРНІ



ШКОЛА СУПЕРГЕРОЇВ - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
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28 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України
ухвалив Постанову «Про забезпечення організації
надання освітніх послуг дітям, які перебувають на
стаціонарному лікуванні або яким надається
реабілітаційна допомога». 

Мета Школи супергероїв незмінна - 
надавати освітньо-виховні послуги 

пацієнтам дитячих лікарень, стимулювати 
у них інтерес до навчання і мотивувати на 

позитивні зміни. Тим паче, що зараз ми 
маємо можливість працювати і з 

дошкільнятами, і з дітьми шкільного віку

Наша натхненниця 
Євгенія Смірнова стала 
в.о. директора державної 
установи і продовжує 
захищати право на освіту 
карапузів вже на 
державному рівні.



КАРТА ШКІЛ
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Київ
2014

Львів
2022

Дніпро
2020

Житомир
2019

Харків
2021

Станом на 27.12.2022



Меморандум підписано. Візуалізація навчального простору готова.
Війна плани по відкриттю змінила, але не відмінила.

ПЕРШІ КРОКИ ДО ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ СУПЕРГЕРОЇВ
У ЧЕРКАСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ОНКОЛОГІЧНОМУ ДИСПАНСЕРІ
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ШКОЛА В ЧЕРКАСАХ ЧЕКАЄ СВОГО ЧАСУ



ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ
ЛІКАРНЯНИХ ВЧИТЕЛІВ

Взяли участь спікери з України, експертка з Ізраїлю: 

07

ЛЕКЦІЙ СЕСІЇ З ПСИХОЛОГІЇ ДИСКУСІЇ РЕФЛЕКСІЇ5 3 2 2

Євгенія Смірнова, засновниця мережі Шкіл Супергероїв
Наталія Мосейчук, Кураторка Школи Супергероїв і проекту 
«Право на Освіту», ведуча каналу 1+1 
Ром Соскін Ципора, КМТ-терапевтка, дефектолог, магістр у галузі 
педагогічної психології та освіти з Ізраїлю 
Олена Анопрієнко, завідувачка Центру медично-психологічної, 
соціально-реабіліьаційної допомоги НДСЛ «Охматдит» МОЗ 
України, кандидат психологічних наук
Наталя Масяк, психіатр, дитячий психіатр, психотерапевт 
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру
Марія Олійник, КМТ-психотерапевтка
Ольга Набоченко, державний експерт експертної групи з питань 
інклюзивної та позашкільної МОН, кандидат педагогічних наук
Анна Косарєва, співорганізаторка ГО Мейкерспейс Львів, 
співорганізаторка проведення Години Коду у львівських школах

Була присвячена не
просто обміну досвіду,

а наданню психологічної
підтримки — вчителям,
дітям, батькам та собі

під час роботи.

330
слухачів

долучилось

Захід пройшов за 
підтримки Фонду 

сприяння демократії 
Посольства США

в Україні

Відеозаписи 
виступів експертів 
конференції можна 

переглянути на 
нашому каналі
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БІБЛІОТЕКА СУПЕРГЕРОЇВ

Стала безпечним місцем сили та безпеки для маленьких супергероїв, куди 
приходять діти, щоб відволіктись від лікування та болісних процедур.

Hanoch Piven, Дарья Помаренцева та Inna Schorr зібрали 
кошти, щоб у Бібліотеці Школи Супергероїв з'явився володар 
книжок, аби проводив кожного з маленьких читачів по стежці 
цього дивовижного світу та допомагав зануритися в
неймовірний всесвіт книжок.

друзі військовослужбовця, який 
загинув, подарували бібліотеці 
його власний крутецький X-box

А ЩЕ ТУТ Є КРУТЕЦЬКИЙ
ІГРОВИЙ ПРОСТІР!



друзі військовослужбовця, який 
загинув, подарували бібліотеці 
його власний крутецький X-box

СУПЕРГЕРОЯМ СУПЕРЗУСТРІЧІ!
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3 учениці Школи супергероїв взяли учать у 
стратегічній сесії, яку ініціювали перша леді України 
Олена Зеленська та Офіс Президента України.
Брали участь також представники ряду державних 
органів, Міністерство освіти і науки України , 
Міністерство охорони здоров'я України , UNICEF 
Ukraine та інших міжнародних та громадських 
організацій, бізнесу, зірок України.

З нагоди Дня ЗСУ наших супергероїв в
Охмадиті відвідав Анатолій Грищук,
капітан 1 рангу запасу, а за сумісництвом
дитячий письменник. Слухали авторські
вірші, історії з життя і на останок
отримали книжки з автографом автора



УРОКИ МРІЙ В ШКОЛАХ СУПЕРГЕРОЇВ
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Мріяти в часі війни потрібно без зупинку. Тому ми активно проводили 
Уроки Мрій - сотні дитячих мрій, які чекають на втілення.

Здійснена мрія 
нашого супергероя 
- Олег, 13 років,
мріяв подарувати
ось цю картину
своєму кумиру,
олімпійському
чемпіону Олегу
Верняєву

Зараз кожен карапуз мріє про мир, перемогу і щасливе дитинство. 
Проведення Уроків Мрій є можливим завдяки проєкту проєкту1+1 медіа 
«Здійсни мрію», які прагнуть дарувати дітям незабутні позитивні емоції, 

що допомагають  у щоденній боротьбі за життя і здоров’я.



ФІНАНСУВАННЯ
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Swiss4Ukraine організували благодійний захід у Женеві для збору коштів на створення 
та оздоблення нового освітнього осередку у Національному Інституті раку

Доктор Шон Юнаєв та Інна Врон-Юнаєва 
— засновники організації Trans-Atlantic 
Medical Relief Foundation, Inc.
з 2017 року підтримують
та допомагають
розбудовувати мережу
Шкіл Супергероїв

Самуель Джианнанджелі, фокусник з 
Франції, разом з артистами
Mjc de Chambéry - Le Totem
провели незабутнє
фантастичне благодійне
шоу «Цирк – Магія – Танець
- Клоуни» і зібрані кошти
передали на потреби
Школи супергероїв
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ВЧИТЕЛІВ

Регулярні інтервізії з  психіатром, дитячим психіатром, психотерапевтом 
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Наталією Масяк для 
всієї великої команди Школи супергероїв, завдяки Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні.

Серія супервізій для вчителів протягом червня від проекту психологічної підтримки 
«Поруч», ГО “Центр “Волонтер” та Представництва ЮНІСЕФ в Україні, яка спрямована 
на допомогу вчителям правильно справлятись із власними переживаннями та вчить як 
допомогти учневі в скруті. 

Дводенний курс «Діти і війна. Навчання технік зцілення» від ГО «Всеукраїнський 
громадський центр «Волонтер» разом з Міністерством освіти і науки України, 
Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, Асоціацією 
когнітивно-поведінкової терапії, за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) та проекту психологічної підтримки «Поруч» - взяли участь біля 30 
лікарняних вчителів і психологів.



ПРО ЛІКАРНЯНИХ СУПЕРВЧИТЕЛІВ
ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕСУ ЛІКАРНІ
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Продовжуємо популяризувати викладання та навчання в медичних закладах, розповідаючи 
про наших супервчителів - як вони прийшли до викладання в лікарні, які перешкоди 
доводиться долати та які емоції у них викликає робота з дітьми в лікарняних стінах.
Читайте їх інтерв’ю на нашому сайті та порталі TSN.ua розмови з Тетяною Чумак з Херсона та Галиною 
Лучик з Києва, Миколою Денисенко й Дарією Микуліч з Житомира, психологом Оленою Анопрієнко та 
постійним партнером Школи супергероїв доктором, засновником Трансатлантичного фонду медичної 
допомоги Шоном Юнаєвим.



ПРО ШКОЛУ СУПЕРГЕРОЇВ РОЗПОВІДАЛИ
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The New York Times Ʊ 
одному з матеріалів 

про наших супергероїв
Міністерство освіти і науки в 

оглядовому матеріалі про 
роботу часі війни

Ƣрядовий кур'єр в інтерв’ю 
з Євгенією Смірновою про 

виклики під час війни
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КАРАПУЗИ ПРОТЯГОМ РОКУ ОКРІМ ЗНАНЬ ОТРИМАЛИ:

Від ІМЗО набори підручників для 1-4 класів за програмою Нової української школи

Від ГО "Принцип Свідомості"/NGO «Principle of consciousness" 13 сучасних 
ноутбуків завдяки ініціативі телеведучої Соломії Вітвіцької

Від Посольства Ізраїлю в Україні психотерапевтичну гру «Безпечне місце». У процесі 
гри дитина має змогу осмислити, сформувати та пережити трагедію, яка мала місце в її 
житті, позбутися болю і страху, відчаю і зневіри. Повірити, що у кожного попереду є 
безліч можливостей будувати своє майбутнє власними руками. 

Від друзів військовослужбовця, який загинув, крутельций Xbox для бібліотеки 
супергероїв, аби маленькі супергерої могли весело проводити час. Під час 
повномасштабної війни за кожну втілену мрію доводиться платити дуже високу ціну

Від видавництва "Ранок" для супергероїв з Дніпра підручники та зошити сучасні та 
захоплюючі книжки для позакласного читання



ПРОЄКТ В ЧАСІ ВІЙНИ «ОРДЕН ФЕНІКСУ»
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Від ІМЗО набори підручників для 1-4 класів за програмою Нової української школи

Від ГО "Принцип Свідомості"/NGO «Principle of consciousness" 13 сучасних 
ноутбуків завдяки ініціативі телеведучої Соломії Вітвіцької

Від Посольства Ізраїлю в Україні психотерапевтичну гру «Безпечне місце». У процесі 
гри дитина має змогу осмислити, сформувати та пережити трагедію, яка мала місце в її 
житті, позбутися болю і страху, відчаю і зневіри. Повірити, що у кожного попереду є 
безліч можливостей будувати своє майбутнє власними руками.

Від друзів військовослужбовця, який загинув, крутельций Xbox для бібліотеки 
супергероїв, аби маленькі супергерої могли весело проводити час. Під час 
повномасштабної війни за кожну втілену мрію доводиться платити дуже високу ціну

Від видавництва "Ранок" для супергероїв з Дніпра підручники та зошити сучасні та 
захоплюючі книжки для позакласного читання

Його мета – розробляти і втілювати програми кризової 
психологічної допомоги дітям, що постраждали від війни. 

Забезпечили психологічний супровід малих пацієнтів в НДСЛ 
«Охматдит» безпосередньо під час лікування та після 
виписки. 

Одними з перших на тривалий супровід було 
залучено дітей із зруйнованого вщент Маріуполя 

12-річна Кіра бачила як померли її батьки. Змогла 
втекти з-під обстрілів з окупованої території, 
зазнала тяжких поранень. Повернувшись в Україну, 
отримала всебічну допомогу в НДСЛ Охматдит.
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ПРОЄКТ В ЧАСІ ВІЙНИ «ОРДЕН ФЕНІКСУ» 

Підтримала 7 психологів в НДСЛ «Охматдит», аби вони 
отримували гідну компенсацію за свою роботу з дітьми, 
постраждалими від війни.

Виїзд мобільної психологічної групи підтримки у 
деокуповане село Синяк Бучанського району Київської 
області.
За консультаціями до психологів звернулись 27 дітей та їх 
батьків, які пережили окупацію. З ними працювали 4 психолога 
НДСЛ «Охматдит», які провели первинні консультації та 
надали рекомендації щодо подальшої реабілітації.



Одними з перших на тривалий супровід було залучено дітей із зруйнованого вщент Маріуполя.

10-річний Ілля та 12-річна Кіра пережили такі випробування, які здається не під силу витримати 
навіть дорослому. На очах у обох дітей померли їхні батьки. Обоє намагались втекти з-під 
обстрілів та бомбардувань, але зазнали тяжких поранень. Обоє були вивезені на окуповані 
території. Але завдяки злагодженій роботі усіх органів влади та родичів, змогли повернутись в 
Україну та отримують всебічну допомогу в НДСЛ Охматдит.

ЗНАТИ, ЯК ДОПОМОГТИ: ОНЛАЙН-КУРС
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
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Ознайомчий курс про базові принципи псих˙ логії для роботи з травмами дітей та 
дорослих безкоштовний для всіх та доступний цілодобово на онлайн платформі EdEra

6320 947
к

Створено за фінансової підтримки 

в межах ініціативи першої леді зі створення 
Національної програми психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки 

За сприяння

користувачів отримали 
сертифікат

зареєстрованих 
користувачів
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ШТАБ ДОПОМОГИ ЛІКАРНЯМ

Створили, щоб підтримувати бійців ЗСУ, закрити потреби лікарень у Києві, Харкові, 
Чернігові, Ніжині та інших містах, які тримали оборону. Надавали:

Медикаменти (кровоспинні, жарознижувальні, знеболювальні, антигістамінні та 
противірусні препарати, засоби для обробки ран, протигрибкові засоби, інсулін, 
шприці та крапельні системи, спазмолітики та багато іншого)

Дитяче харчування – понад 12 тонн

Засоби гігієни та підгузки для пологових будинків та лікарень

Ковдри й пелюшки

Генератори та 3 тонни палет для опалення

Бронежелети, павербанки, аптечки та тактильні
рукавички для військових

Ліки для тварин

КОЖЕН МОЖЕ
ДОПОМОГТИ!



ТУРНІКЕТИ, ЩО РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ

19

Відправили на фронт бійцям ЗСУ, ДСНС та парамедикам:

300 CAT GEN 7

50 SOFT

45 BLACK FRONT 

42 оклюзійні наліпки



ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ ПОРУЧ
І ДОПОМАГАЛИ ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ!

2022 був складним, але ми вистояли!
Чекаємо на 2023, перемогу і мир!
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