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Найбільш успішним з творчих напрацювань психологічної служби Генічеської 

санаторної школи-інтернату є проведення предметного тижня – Тижня психології. 

Провідною метою тижня являється залучення до психологічної культури всіх учасників 

навчально-виховного процесу, популяризація науки психології в школі. 

Проведення Тижня психології – цікавий творчий процес, особливий вид розвивальної 

роботи. Важлива його особливість – ненав’язливість і незвичайність. 

Під час проведення Тижня психології дотримувались таких принципів: 

- Тиждень повинен бути цілісним і закінченим, мати психологічно окреслений 

початок і кінець, основну ідею і девіз. В цьому навчальному році він був 

присвячений актуальній на даному етапі темі превентивного виховання «Змінюємо 

світ разом».  

 



- Кожен день плавно переходив до наступного й мав свою тематику: «Налаштуй 

себе на щастя», «В успішній школі – успішна особистість», «Не для школи ,для 

життя ми вчимося», «Немає поганих дітей,є байдужі дорослі»,«Впусти любов у 

своє серце». 

- Протягом тижня використані такі види робіт, які робили кожен день неповторним. 

- Проведені заходи, що задавали загальний дух тижня, а події  - охоплювали школу 

повністю: і дорослих , і учнів, а, головне, батьків, бо це сприяє зростанню іміджу 

нашого навчального закладу. 

В процесі проведення тематичного Тижня були використані інтерактивні методи 

роботи з учнями, батьками, педагогами:  

 Оформлення цікавого інформаційного матеріалу з превентивного 

виховання в газеті «Психологічний вісник»; 

 Психологічна гра «Скринька мудрих порад»;  

  
 

  



 Виставка – презентація стінних газет «Однокласники. uа», де кожний клас мав 

можливість продемонструвати особливість і неповторність свого колективу, 

винахідницькій підхід в оформленні й демонстрації задумів;   

  

 
 

 

 

  

 



 Конкурс-презентація колажів «Мій світ зі знаком + і знаком -»;    

 
 Диспут  для старшокласників на тему«В чому сенс життя і щастя 

людини»; 

 
 



 Майстер-класи для батьків «Профілактика та корекція дитячих страхів»;  

 
 Тренінг для педагогів «Готовність педагога до превентивного виховання»;  

  
 

  



 Оформлення фото колажу «Школа в житті,життя в школі»;  

 
 

 Проведення конкурсно - ігрової програми «Кохання з першого погляду», 

присвяченого Дню святого Валентина ;  

 
 

 



 Проведення інтерактивних  форм роботи з учнями у вигляді психологічних 

ігор «Незакінчене речення» («Я люблю…»,«Я мрію..»,«Я радію..»,«Я хочу 

стати..»,«Я бажаю…»);   

 
 Соціологічне  опитування «Чи конфліктна ти людина?»  

(для старшокласників та педагогів); 

 Арт - акція «Я обираю життя» для старшокласників; 

 Флеш - моби «Від серця до серця» на перервах; 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 Благодійна акція «Твори добро з любов'ю» ( виставка – продаж сувенірів до 

дня закоханих).Вилучені від продажу кошти були направлені на придбання 

ліків для воїнів учасників АТО;  

 
 

 

   



 Оформлення шкільного альманаху ліричної поезії «Все починається з 

любові»;   

 
 Різноманітні заходи та конкурси для учнів гуртожитку: Акція«І дорослі,і 

малі –соціальним небезпекам - НІ », конкурс малюнків «Світ добра і 

любові», дебати «Великі проблеми нашої дружньої родини». 

На  завершення тижня психології  всі учні школи - інтернату на подвір'ї 

випустили кульки  мрій класу,в яких побажали своїй рідній країні миру та 

добра.  

 



Підготувати та провести всі заходи неможливе без підтримки, тому творчою 

групою на етапі підготовки та протягом Тижня  залюбки стали члени шкільного 

самоврядування, вихователі класів та гуртожитку, батьки. 

Тиждень психології – це унікальна можливість продемонструвати роботу 

нашої психологічної служби в різних напрямках, залучити до співпраці всіх 

учасників навчально-виховного процесу. Коли в школі панує атмосфера тепла, 

затишку, творчого пошуку, а кількість неприємних випадків зведено до 

мінімуму, то можна вважати, що соціальний педагог та психолог на своєму 

місці.  

Працювати в нашому закладі цікаво. Школа-інтернат має чудові здобутки, 

певні досягнення, має надзвичайних учнів, задля яких створені повноцінні 

умови для творчого саморозвитку та самореалізації. 
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