
Х МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВІТ ПСИХОЛОГІЇ» 
Х INTERNATIONAL FESTIVAL  “PSYCHOLOGY WORLD” 

 

 

Весняний Міжнародний  

Тренінг-марафон 
«Навчання - Якість - Моніторинг» 

 
  

14-17 травня 2020 р.  
 

Вперше в ON-LINE форматі, що долає межі (!):  
3 Stream-майданчики; 5 YouTube-трансляцій; 10 Zoom-майданчиків; 5 skype-майданчиків;  

Live-Multimedia-Class («Живий» мультимедійний клас) 
За участі фахівців і практиків з України, Польщі, Італії, Туреччини, Німеччини, Росії, Білорусі, Франції, Ізраїлю 

  

Тренінг-марафон – це демонстрація роботи практичних психологів, бізнес-тренерів, коучів, 
менторів, громадських тренерів та фахівців з освітнього тренінгу 

 

Тренінг-марафон – це демонстрація новітніх напрямів, підходів та методів тренінгової роботи 
 

Тренінг-марафон – це можливість набути новий досвід, віднайти колег та однодумців, відкрити 
нові перспективи власного професійного зростання 

 
  

УУУПППРРРОООДДДОООВВВЖЖЖ    МММАААРРРАААФФФОООНННУУУ    НННААА    ВВВАААССС   ЧЧЧЕЕЕКККАААЮЮЮТТТЬЬЬ:::    
 

▪ Освітні тренінги (коучинг, активні методи навчання, моніторинг якості, моніторинг ефективності впливу,  

освітній менеджмент, управління закладами освіти, ефективна освітня політика, європейський освітній 

стандарт, професійні тренінги, освітній менторінг, тьюторинг та ін.) 

▪ Бізнес-тренінги (технології продажів, ефективний PR, психологія реклами, мистецтво презентації,  внутрішня 

та зовнішня комунікація, ефективний імідж, бенчмаркінг, технологізація продукту, організаційні конфлікти, 

стрес-менеджмент та ін.)  

▪ Громадські тренінги (розробка стратегічних планів,  розробка проектів, проектний менеджмент, ефективна 

комунікація, міжсекторальна взаємодія, тренінги лідерства, корпораційне лідерство, гендерна взаємодія, та ін.) 

▪ Психологічні тренінги (особистісне зростання, гештальт-терапія, когнітивно-біхевіоральна терапія, арт-

терапія, процесуальна терапія, позитивна психологія, системно-феноменологічний підхід Берта Хеллінгера, 

психодрама, символдрама, ігро-терапія, сімейна психотерапія та ін.) 
 

Форми роботи: майстер-класи, work-shops, тренерські майстерні, демонстраційні заняття 
 

Графік роботи: 
 

10.00 – 10.15 –  початок, презентації ведучих першої лінійки 
 

10.15 – 11.45 –  перша лінійка занять 
 

11.45 – 12.00 –  кавова перерва 
 

12.00 – 12.15 –  презентації ведучих другої лінійки 
 

12.15 – 13.45  – друга лінійка занять 
 

13.45 – 15.00  – кавова перерва (із Лаунж-Тайм-Програмою) 
 

15.00 – 15.15 –  презентації ведучих третьої лінійки 
 

15.15 – 16.45  – третя лінійка занять 
 

16.45 – 17.00  – кавова перерва 
 

17.00 – 17.15  –  презентації ведучих четвертої лінійки 
 

17.15 – 18.45 –   четверта лінійка занять 
 

18.45 – 19.15 – динамічні групи 
 

19.15 – 19.30 – підсумки дня, анонси, промо 
 

Учасники отримують Сертифікат участі (включено у вартість) або Сертифікат набутих навичок (відповідає вимогам 
підвищення кваліфікації, виготовлення персонального сертифіката – 50 грн.) 

 

Оргвнесок для учасників ТРЕНІНГ-МАРАФОНУ з отриманням Сертифікату та кваліфікаційних годин щодо 
підвищення кваліфікації (зазначено вартість 1-го дня участі, 12 акад.годин. Кількість днів учасник обирає за бажанням) 

▪ При оплаті після 10-го травня та протягом Тренінг-марафону: 500 грн. 
▪ За умови сплати до 9-го травня включно, оргвнесок складає 450 грн. 

 

Оргвнесок для учасників ТРЕНІНГ-МАРАФОНУ без отримання Сертифікату та кваліфікаційних годин щодо 
підвищення кваліфікації – на умовах добровільної оплати, розмір якої учасник визначає самостійно. 

 

Всі зібрані кошти під час ВЕСНЯНОГО ТРЕНІНГ-МАРАФОНУ організатори, технічні компанії-партнери, ведучі, спікери і тренери 
спрямують на БЛАГОЧИННУ ДОПОМОГУ для РОЗРОБКИ ВАКЦИНИ проти COVID-19 

 

Сплата здійснюється на рахунок р/р UA803006140000026002500129540 в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614, ЄДРПОУ 38899465, 
Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) (призначення платежу: проведення Тренінг-Марафону) 

 

Заявки щодо участі прохання надсилати на адресу: psytoday@ukr.net 
Просимо заповнити електронну реєстраційну форму учасника ВЕСНЯНОГО Тренінг-Марафону та Фестивалю:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWdHy6yj7M_uBNP8IwOaIX4f10AES9Ki01bzIFxXb06C2SyQ/viewform 
 

Інформація (організаційна допомога): за тел.: (044) 360-86-22,  (044) 257-20-21,  (094) 925-56-22,  (067) 196-28-14 
Якщо Ви не бажаєте отримувати інформацію про наші заходи і проекти, просимо повідомити про це на psytoday@ukr.net 

 

 
 

 
 
 

ЧЧЧЕЕЕКККАААЄЄЄМММООО    НННААА    ВВВАААССС !!!  
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