
«Нові форми роботи для 
фахівців психологічної 

служби» 
З досвіду роботи: 

 практичного психолога школи I-III ступенів №249 – Шубіної Ю.О.  
соціального педагога школи I-III ступенів №294 – Дімітрової С.В. 



                        Мозковий штурм 

     Навіщо впроваджувати нові 
форми роботи? 

                                                 
Колоквіум - тестування 



 
 
Стартап (освітні стартапи: розробки, проекти; 
наприклад, пошук втрачених речей) 
 



                              Бук - слем 

• Це форма роботи типу вікторин, але я заздалегідь даю їм тематику 
для підготовки . Але при цьому діти створюють власні проекти, 
на різну тематику, при цьому до цього ретельно готуючись за 
допомогою книг чи інтернет – ресурсів. По типу усного журналу. 



Бібліобар 
Бібліокешн 
Геокешинг 

• Бібліобар -це виставка представляє різноманітні літературні 
«страви», які покликані розкрити юному читачеві смак Книги. Я 
використовую як розкриття важливих тем (психологічна 
просвіта); 

• Бібліокешинг – це гра, де за допомогою різних підказок можна 
розкрити певну тема в просвітницьких цілях (профілактика 
шкідливих звичок, булінгу, тощо). 

• Геокешинг – це гра, де за допомогою підказок в смартфонах 
можна розкрити просвітницьку тему. (Кахут) 



                    Інформаційний брифінг 
 
• Бр́ифінг  — короткий публічний виступ, на якому учасники 

певних подій або заходів надають інформацію про поточний 
перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі 
деталі та відповідають на питання. (Використовую при вирішенні 
конфліктних ситуацій) 



                                 Скрінкаст 

• Це сприйняття інформації одразу за допомогою всіх органів чуття 
– зорове, слухове та моторна пам’ять. Це відеозвернення із 
екранів.  



                 
Профілактичний проект 

 



       Форум – дискусія, форум - театр 



Інтерв’ю, колоквіум - 
співбесіда 



 
 

Бінарні соціально-психологічні 
заняття (Спільно з психологом, 

вчителем) 
 



Майстер-клас (майстер-класи знайомство 
з формулою «Stop-talk-walk») 

• Формула «stop-talk-walk» дуже проста. Коли булер починає 
провокувати конфлікт або розпалювати ворожнечу, потрібно виконати 

три простих кроки: STOP: Зберігайте спокій! Ввічливо зупиніть 
кривдника, намагайтесь уникнути сварки. Ні в якому разі не вступайте 
з ним в бійку. TALK: Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу. 
Зазначте прямо, що вам не подобається подібне ставлення до себе, і ви 

не збираєтеся цього терпіти. Повідомте агресора, якщо він не 
припинить свою поведінку, ви будете змушені повідомити дорослим 
(вчителям, батькам). WALK: Якщо є можливість, зробіть вигляд, що 

вам байдуже і йдіть геть. (діти починають працювати з формулою: одна 
вигадує ситуацію і починає зачіпати іншу, в той час як інша з 
допомогою доповідача спокійно і ввічливо відповідає згідно з 
формулою. Потім вони міняються ролями і повторюють гру). 



 
Конкурс колажів на тему 

Фото-колажі 
Арт-колажі. Блокнот шаленних ідей (з 

виготовленням креативних поробок «Формула 
ДОБРА,формула ЩАСТЯ») 



 
 

Практикуми 
Інсайт-практикум для педагогів (прокачка 
креативності, творчій потенціал; Наприклад, 

гра «Друдли»,тест «Струпа») 
 



 
Творча група 

Виставки та презентації творчих робот  
Інтерактивні виставки 

 



 
Відеоказка 

Соціальна казка 
 



 
 

Заняття з дослідом (досліди з сіллю, 
вода, фарбами, картопля з йодом) 

Заняття з елементами гри 
 



 
 
 

Ігротека 
Ігри-стратегії, Гра-розлідування 

Гра-імітація 
 



Сенд плей 
Рsy-тренди 



• Медіація 

• Тематичні кола(для батьків, вчителів, учнів) 

• Коло правової освіти учнів 

• Коло з виховним потенціалом (сучасний світ,технології, час для 
інновацій,різні покоління X,Y,Z тощо) 

• Профілактично-просвітницькі кола (правова Абетка, 
алгоритми дій «у ситуації») 

• Коло-роздум 

 



•Діалог 

•Дебати 
Акваріум 

•Виставка-діалог 
 



•Анкета думок 

•Бреймштормінг (мозковий штурм) 

•Презентація \ Міні –презентації 
учнів   

•Диспут 
 



•Соціальний ролик (відеозйомка 
дітей закладу про булінг….) 

•Ділова гра 
 



•Квест 

•Новорічні квести 

•Квести- подорожі 

•Гра-квест 
 



•Флешмоби 

•Флешбек 
 



•Челендж 

•Ярмарки(бінарні заходи з виховним 
відділом)  

•Хакатон (освітній марафон за темою. 
Хакатон з вирішення проблем булінгу в 

учнівському середовищі) 
 



 Сторітелінг 
 



 
 
 

Блокчейн -  розвиток інвестиційних проектів 
та стартапів у сфері блокчейн-технологій. 

Блокчейн екозахисту. 
Батьківський університет 

Батьківська (не) конференція 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD


• Новорічна вечірка у форматі вечорниць(занурення у 
різдвянні традиції тощо) 

 Методичний конструктор 

• Консіліум (з педагогами адаптація 1-х,5-х класів) 

 



• Скринька довіри, скринька побажань та 
пропозицій,скринька добрих слів/справ, скринька ідей, валіза 

питання - відповідь (жовта валіза, довірливі стосунки) 
  Рефлексія. Вправа «Мясорубка» 



Дякуємо за увагу! 
Ваші Світлана та Юлія) 


