
З 19.04.2021 по 23.04.2021  в КЗЗСО «Ліцей №142» ДМР дистанційно 

проведено Тиждень психології. 

Наша ідея : пізнання внутрішнього світу людини через аналіз власної 

діяльності та через спілкування з іншими людьми.    

Мета : створення умов для формування психологічної культури учнів та 

педагогів, покращення психологічного мікроклімату в школі.  

Тиждень психології – це завжди свято, марафон спілкування, яскраві події, 

іноді незабутні враження та відкриття нового в собі. 

Тиждень психології  зайняв своє місце серед інших предметних тижнів, 

оскільки з психологією пов’язаний увесь навчально-виховний процес. А. 

Макаренко писав: «Педагогіка – це майстерня, а психологія – інструмент, яким 

там працюють». Тиждень із психології організовується з метою реалізації 

психологічного супроводу, розширення і поглиблення знань учнів, педагогів, 

батьків з психології, розвитку в них інтересу до цієї науки, збагачення знань про 

внутрішній світ власної особистості та особистості інших людей, прагнення до 

самопізнання, розкриття творчого потенціалу школярів, створення позитивного 

емоційного настрою. Під час тижня проводяться заходи, що охоплюють різні види 

діяльності: презентації, цікава інформація, різноманітні відео. Участь приймають 

учні, вчителі і батьки. Тиждень планується завчасно, так як він потребує ретельної 

підготовки. До роботи залучаються практичний психолог, класні керівники, учні 

різних вікових категорій та батьки. (Велике прохання, інформацію поширювати 

учням та батькам своїх класів). Проведення тижня психології – цікавий творчий 

процес пізнання, особливий вид розвивальної роботи. Важлива його особливість – 

ненав’язливість і незвичайність. Під час проведення тижня психології ми 

дотримувались таких принципів:             

 тиждень повинен бути цілісним і закінченим, мати психологічно 

окреслений початок і кінець, основну ідею і девіз; 

 кожен день плавно переходить до наступного й має свою тематику; 

 протягом тижня використовуються такі види робіт, які роблять кожен 

день неповторним; 

 заходи задають загальний дух тижня; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Хороший настрій починається з душі,  

а не з ноги, з якої зранку встали»                                                                                                                         

З надією, що всім буде цікаво з нами! 

 

ПЛАН 

 

День тижня Захід Учасники Відповідальні 

Понеділок 

День 

відкриттів 

ПОДОРОЖ В ПСИХОЛАНДІЮ 

Девіз дня: «Пізнай психологію і ти побачиш , це -  цікаво!» 

 1. 1.Відкриття тижня психології -

Лінійка 

 

2.Інформаційно-пізнавальний 

стенд «Поради психолога» 

3.Міфи про психологію. 

2. 4.Акція «Афоризми» 

5. Відеолекторій «У світі 

психології» 

6. Інструкція з налагодження 

балансу між роботою та 

особистим життям 

7. Стенд: 10 парвил безпеки, 

яким потрібно навчити дитину 

8. «Методи релаксації для 

вчителів» 

9. Соціальні відеоролики 

Організатори 

тижня 

психології 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

 

 

 

Вчителі, батьки 

 

 

 

Батьки 

Вчителі 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Пр. психолог 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Інформація та всі матеріали подавались в CLASSROOM 

ВІВТОРОК 

День 

пізнання 

Девіз дня: «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ» 

 3. 1.Акція «Мудрі повчання» 

 

2.Акція «Афоризми мого життя» 

 

3. Презентація «Будь 

дружелюбним» 

4. Візуалізація «Слухаємо себе» 

 

Учні, вчителі 

 

Учні, вчителі 

 

 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 



5. Вузлик на пам’ять: «Пам’ять: 

як навчитись керувати нею» 

4. Інформаційна галерея 

«Психологія – це цікаво» 

5. 6. Психічні стани 

7.Відеолекторій «У світі 

психології 

8.Поради психолога 

9. Релаксаційні вправи 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Інформація та всі матеріали подавались в CLASSROOM 

СЕРЕДА 

День радості 

Девіз дня: СВІТ МОЄЇ ДУШІ» 

 1.Відеолекторій «У світі 

психолгії» 

2.Інформаційна галерея 

«Психологія – це цікаво» 

3.Опитування «Особливості 

характеру особистості»  

4. Веселі розваги. 

5. Карантин з арт-терапією 

6. Вчителю про стрес 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

Вчителі 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

 

Практичний 

психолог 

Інформація та всі матеріали подавались в CLASSROOM 

ЧЕТВЕР 

День щастя 

Девіз дня: «Я З ЛЮБОВЮ ПОСМІШКУ ДАРУЮ» 

 1.Акція «Найкраща посмішка» 

 

2. Стенд: «Правила кожного дня» 

 

3.Марафон «Що для мене є 

щастя?» 

 

4.Відеолекторій  

5. Інформаційна галерея 

«Психологія – це цікаво» 

6.Конференція «Психологія 

кольору» 

7.Терапія кольорів 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

 

Інформація та всі матеріали подавались в CLASSROOM 

П’ятниця Девіз дня: «ТВОЄ ЖИТТЯ – В ТВОЇ РУКАХ. ТВОРИ!» 



День релаксу 

 1.Вправа «Визначення 

позитивних і негативних сторін 

конфлікту» 

2.Психологічні ігри 

 

3.Міфи про психологію. 

 

4. Поради вчителям під час 

карантину. 

5. Поради батькам 

першокласників. 

6. Презентація «Професійна 

майстерність особистості 

педагога» 

7. Психологічний вплив музики. 

8. Цікаві факти про.... 

9. Поради психолога: «Як 

відновити власні ресурси» 

10. Медитація розслаблення 

11.Закриття тижня психології 

Підбиття підсумків. 

 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Учні  

 

Учні, вчителі, 

батьки 

 

Учні, вчителі, 

батьки. 

 

Учні, вчителі, 

батьки. 

 

Учні, вчителі, 

батьки. 

 

 

Організатори 

Тижня 

психології 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

 

Інформація та всі матеріали подавались в CLASSROOM 

 


