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м. Київ (Україна) 
 

 

Тренінг-марафон – це демонстрація роботи практичних психологів, бізнес-тренерів, коучерів, 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 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 – 10.10 –  початок, презентації ведучих першої лінійки 
 

10.15 - 12.15 –  перша лінійка занять 
 

12.15 - 13.00 – обідня перерва 
 

13.00 - 13.10 –  презентації ведучих другої лінійки 
 

13.15 - 17.15  – друга лінійка занять 
 

17.15 - 17.25  –  презентації ведучих третьої лінійки 
 

17.35 - 19.35 –   третя лінійка занять 
 

19.35 – 20.15 – динамічні групи 
 

20.15 – 20.30 – підведення підсумків, вручення сертифікатів участі 
 

Кількість учасників – 250-300 осіб 
Учасники отримують Сертифікат участі або Сертифікат набутих навичок (відповідає вимогам підвищення кваліфікації) 

 

Оргвнесок за будь-які 2 дні участі (при оплаті на місці чи за перерахунком у день Тренінг-марафону):  950 грн., для студентів 
денної форми навчання – 550 грн. Вартість 3-го дня участі – розраховується пропорційно. 

✓ За умови сплати до 1-го листопада, оргвнесок складає 600 грн., для студентів –450 грн. 
✓ За умови сплати з 1-го до 14-го листопада, оргвнесок складає  650 грн., для студентів – 475 грн. 
✓ За умови сплати з 15-го до 22-го листопада, оргвнесок складає 700 грн., для студентів – 500 грн.  
 

УВАГА! Четвертий день участі для студентів денної форми навчання – безоплатний. 
 

Сплата здійснюється на рахунок: р/р UA723510050000026006037494701  в  ПАТ „УКРСИББАНК” м. Київ,   МФО 351005, 
код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація і проведення наукової 

конференції), або під час реєстрації. Вартість виготовлення персонального сертифікату – 50 грн. 
 

Просимо до 20 листопада 2021 року заповнити реєстраційну форму  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNfynuzyCRopirSpMreLpYC7bVQWqRjk4KD5L9JIyscby3A/viewform 

або надіслати індивідуальну чи групову заявку на адресу psytoday@ukr.net 
За умови групових заявок від студентів – можливі знижки до 10 % 

 

Місце проведення:  
Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower» (Конгрес-хол «Київ» - вул. Льва Толстого,  57. Проїзд: метро «Університет», «Вокзальна») 

 

Початок роботи: 10-00                                                                                                                  Початок реєстрації: 9-00 
 

Інформація (організаційна допомога, консультації):  (044) 257-20-21, (067) 196-28-14 
Якщо Ви не хочете отримувати повідомлення про наші проекти, просимо повідомити про це на адресу psytoday@ukr.net   

 
  

   

ЧЧЧЕЕЕКККАААЄЄЄМММ ООО    НННААА    ВВВАААССС !!!   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNfynuzyCRopirSpMreLpYC7bVQWqRjk4KD5L9JIyscby3A/viewform
mailto:psytoday@ukr.net

