Громадська організація «Академія розвитку особистості»
та Центр авторських технологій і модерних практик
ВДПУ ім М. Коцюбинського
До уваги педагогів закладів дошкільної освіти, гувернерів,
студентів педагогічних коледжей, ЗВО,
які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта»!
Запрошуємо до участі в програмі підвищення кваліфікації
«СЕСІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ ЗДО - 2022:
САМОСТІЙНО ТА СПІЛЬНО ДО ОСЯГНЕННЯ НОВОГО»
Основний документ, за яким здійснюється підвищення кваліфікації – це «Порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800; внесено зміни
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133). Детальніше про
підвищення кваліфікації та інші можливості для педагогів на сайті МОН:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/mozhlivosti-dlya-vchiteliv
Громадська організація «Академія розвитку особистості» (ЄДРПОУ 42826963) є
суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно
з основним видом економічної діяльності 85.59. Наші онлайн-курси підвищення
кваліфікації освітян повністю відповідають вимогам Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р.
№800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133). Сертифікати онлайнкурсів, вебінарів для педагогів закладів дошкільної освіти можуть бути офіційно зараховані
як підвищення кваліфікації.
Для цього ми:
затвердили програми вебінарів для підвищення кваліфікації педагогів на платформі
та додали відповідний документ з підписом і печаткою організації на сторінку сайту
http://ukrdeti.com/pro-go-akademiya-rozvitku-osobistosti/;
додали на сторінку опис вебінарів та сертифікатів про їхнє успішне завершення,
обсяг курсу в годинах, форму навчання та підтвердження його результатів, перелік
компетентностей, що вдосконалили/набули слухачі, та іншу необхідну інформацію;
створили на сайті реєстр сертифікатів, в якому містяться дані про всі видані ГО
сертифікати програми підвищення кваліфікації педагогів. Зокрема, там містяться такі дані:
ПІБ слухача, що отримав сертифікат, форма, вид, тривалість і назва курсу, дата видачі та
номер сертифікату – http://ukrdeti.com/sertifikati/.
На цій сторінці можна перевірити справжність сертифікату ГО «Академія розвитку
особистості».
Увага! Ми надаємо можливість підвищити кваліфікацію комбіновано за
дозволеними МОН України формами: дистанційна + на робочому місці.
Надіслати заявку на проходження програми підвищення кваліфікації можна шляхом
реєстрації на платформі google-форм за покликанням:
https://docs.google.com/forms/d/1nrqtFdvQHEJD-ScO_6rfDpMEgnLMWcdcqaKReURC95U/edit

МИ ПРОПОНУЄМО ТАКІ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ:
1 ФОРМА
Підвищення кваліфікації шляхом самостійного опрацювання коуч-зшитку із
неформальної освіти педагога.
Для достовірності участі в програмі підвищення кваліфікації та отримання
сертифікату про проходження курсу необхідно дотримуватися наступних кроків:
1. Безпосереднього придбати коуч-зшиток із неформальної освіти через
роздрібну торгівлю або замовивши на сайті http://ліпс.укр
2. Оформити титульну сторінку коуч-зшитку (вписати прізвище, ім’я, по батькові
(розбірливо письмовими або друкованими літерами), сфотографувати цю сторінку та
надіслати через службу Viber на тел. 0507100082 (Олена Каплуновська).
3. Після отримання інформації про безпосередню Вашу участь в програмі
підвищення кваліфікації зі здобуття неформальної освіти на Вашу електронну адресу буде
надіслано інформаційний лист із банківськими реквізитами для сплати вартості участі в
програмі (400 грн.) та посиланням для проходження тестування. Під час сплати треба
обов’язково вказувати своє прізвище, ініціали та призначення (участь в програмі
підвищення кваліфікації). Для членкинь Громадської організації «Академія розвитку
особистості» діє 20% знижка (вартість сертифікату складатиме 320 грн.)
4. Після надходження сплати вартості, підтвердження Вашої особистої участі в
програмі підвищення кваліфікації та за умови успішного проходження навчання
(самостійне опрацювання теоретичного матеріалу коуч-зшитку та виконання 80% усіх
запропонованих завдань та 80% правильних відповідей на запитання підсумкового тесту)
впродовж 3 робочих днів на електронну адресу буде надіслано електронний сертифікат
державного зразка на 30 акад.год/1 кредит ЄКТС про проходження курсу, який має бути
зарахований як підвищення кваліфікації.
2 ФОРМА
Підвищення кваліфікації у дистанційному форматі (перегляд відеозапису освітніх
заходів на каналі YouTube, які проходили в межах програм підвищення кваліфікації) , що
дозволяє підвищити кваліфікацію в зручний для себе час (зранку, по обіді, ввечері, вночі)
впродовж 3 календарних днів.
1. ВЕБІНАР «На допомогу вихователю, або Як легко і просто підготувати дитину до школи»
(за авторською педагогічною технологією «Підготовка до школи 5+»). Спікер Олена
Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач дошкільної
педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання
2. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Як стимулювати мовленнєву активність
дошколят?» Спікер Наталія Шалда, вихователь-методист закладу дошкільної освіти №
«Дзвіночок» міста Шостки Сумської області
3. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Розвиток емоційного інтелекту в дошкільнят»
Спікер - ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м. Житомир.

4. КОУЧИНГ-КОНСУЛЬТАЦІЯ «Працюємо за зошитом «Математика 5+». Спікер - ОЛЕНА
КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач дошкільної
педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання
5. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Ігри під час карантину і не тільки» Спікер ВІКТОРІЯ ЕЛУАЕР, академкуратор, методист Спільношколи, м. Київ
6. КОУЧИНГ-КОНСУЛЬТАЦІЯ «Працюємо за зошитом «Навчання грамоти 5+». Спікер ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач
дошкільної педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання.
7. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Ранкові зустрічі у закладі дошкільної освіти:
плануємо та проводимо по-новому» Спікер - ЛІДІЯ ГУПАЛО, практичний психолог ЗДО
«Барвінок» м. Львів
8. ВЕБІНАР «Натхнені Реджіо, або як запровадити італійський середовищний підхід у
роботі з дошколятами?» Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри
дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова
Правління ГО «Академія розвитку особистості».
9. КОУЧИНГ-КОНСУЛЬТАЦІЯ «Працюємо за зошитом «Грамотійко» Спікер - ОЛЕНА
КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач дошкільної
педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання.
10. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Казка як творчість, або модерна технологія
методичної діяльності в закладі дошкільної освіти» Спікер - МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти
Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
11. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Дослідницька робота з дошколятами та
здоров`язбережувальні компетентності: що їх об`єднує?» Спікер - АЛЕСЯ ЩЕРБАК,
вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 294 Харківської міської ради».
12. ВЕБІНАР «Іммерсивне заняття: нове в дидактиці дошкільної освіти чи забуті традиції?»
Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної освіти
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО
«Академія розвитку особистості»
13. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо»
Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з
педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти
14. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Методи фасилітації в спілкуванні з дітьми та
дорослими» Спікер - ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м.
Житомир.
15. ВЕБІНАР «Специфіка ділового мовлення керівника ЗДО: спілкуймося чистою
українською» Спікер - ОРЕСТА ТКАЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету.
16. ВЕБІНАР «Методична панорама перегляду освітніх заходів як засіб удосконалення
професійної майстерності педагогів» Спікер - НАТАЛІЯ ШАЛДА, вихователь-методист
закладу дошкільної освіти № «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області
17. ВЕБІНАР «Методична територія безперервного професійного зростання, або Шість
базових ознак якості діяльності методичного кабінету» Спікер - ІРИНА РОМАНЮК,

методист науково-методичного центру, голова місцевого осередку ВГО АПДО міста
Миколаїв, автор понад 80 статей з питань управлінської, методичної та освітньої
діяльності у закладі дошкільної освіти; автор навчально-методичних посібників,
схвалених для використання у ЗДО.
18. ВЕБІНАР «Секрети ефективного управління: від інсайтів до втілення ідей» Спікер ЛАРИСА ПРИСЯЖНЮК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
19. ВЕБІНАР «Презентація комплексної освітньої програми пренатального та раннього віку
«Маляточко» Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова
Правління ГО «Академія розвитку особистості»
20. ВЕБІНАР «Педагог - це бренд, який варто будувати» Спікер -ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий
арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м. Житомир.
21. ВЕБІНАР «МАЛЯТОЧКО: як зацікавити та підтримати інтерес у дітей раннього віку до
освітньої діяльності» Спікер - НАТАЛІЯ ШАЛДА, вихователь-методист
закладу
дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області
22. ПЕДАГОГІЧНА ONLINE-МАЙСТЕРКА «Зустрічі з колегами та батьками вихованців:
тренінгові методи як продуктивний формат спілкування» Спікер - ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
ГОЛЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
23. ВЕБІНАР «Дистантна освіта дошкільнят: хто має її здійснювати?» Спікер КАТЕРИНА
КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських
методик та модерних практик, Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості».
24. ВЕБІНАР «Тьторський супровід педагога ЗДО» Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова
ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із
дошкільної освіти
25. ВЕБІНАР «Планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, або як не
перевантажити дітей і себе?» Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор
кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик,
Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості»
26. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Казка як творчість, або модерна технологія
методичної діяльності в закладі дошкільної освіти» Спікер - МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти
Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж».
27. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ. 150 років від дня народження Марії Монтессорі. Серпнева зустріч
однодумців, шанувальників і прихильників педагогічної спадщини Марії Монтессорі.
Спікери – КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед. наук, професор кафедри дошкільної освіти ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського; ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із дошкільного
виховання.
28. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ «Гостьовий обмін досвідом педагогів. Дитячий садок у Норвегії:
особливості та скандинавські «родзинки». Спікер - Катерина Крутій, докт.пед. наук,
професор кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

29. ВЕБІНАР «Розвиваємо творчі здібності педагога закладу дошкільної освіти» Спікер МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та
методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний
коледж».
30. ВЕБІНАР «Презентація альтернативної програми «STREAM-освіта дошкільників, або
Стежинки у Всесвіт» (для тих, хто починає працювати за програмою)». Спікери–
Катерина Крутій, докт.пед. наук, професор кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського; Ірина Стеценко – науковий співробітник Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії
наук України й Міністерства освіти і науки України.
31. ВЕБІНАР «STREAM - освіта дошкільників: як налаштуватися на результативну діяльність»
Спікер – Наталія Шалда, вихователь-методист ЗДО №1 «Дзвіночок» міста Шостки
Сумської області, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Старший вихователь»,
Відмінник освіти України, автор понад 50 публікацій у всеукраїнських фахових виданнях
32. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Малювання у стилі Гундертвассера: розвивальні
можливості у роботі з дошкільниками» Спікер - ІРИНА ШАМШУРА, викладач кафедри
методики дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти».
33. ВЕБІНАР «Вирішення життєвих проблем за допомогою інженерного мислення (за
напрямами альтернативної програми «STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у
Всесвіт»)» Спікер – МАР’ЯНА ЯЦУН, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів
34. ВЕБІНАР «Філософія Фрідріха Фрьобеля, або як працюють ідеї минулого в сучасному
дитячому садочку» Спікер - НАТАЛІЯ ІВАНОВА, декан факультету дошкільної освіти та
музичного мистецтва Луцького педагогічного коледжу, доктор наук, доцент, професор
кафедри дошкільної освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
35. ВЕБІНАР «Освіта для сталого розвитку: орієнтири для професійного зростання
вихователів закладу дошкільної освіти» Спікер - НАТАЛІЯ МИСЬКОВА, доцент кафедри
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент, тренер Міжнародного
проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії»
36. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Вчимо дітей взаємодіяти, або актуальність
педагогіки партнерства Є.Є.Шулешка» Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО
«Академія розвитку особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології,
методист із дошкільного виховання.
37. ПЕДАГОГІЧНА ONLINE-МАЙСТЕРКА «Мондріанівське мистецтво» у роботі з
дошкільниками» Спікер - ІРИНА ШАМШУРА, викладач кафедри методики дошкільної та
початкової освіти Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія
неперервної освіти».
38. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Середовище, що належить дітям: STREAMосередки в дії» Спікер - МАР’ЯНА ЯЦУН, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів
39. ПЕДАГОГІЧНА ONLINE-МАЙСТЕРКА «Система «вихователь-дитина-батьки»: інноваційні
технології арт-мейкерства» Спікер - МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу
вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
40. ВЕБІНАР «Організація роботи наукової лабораторії в умовах закладу дошкільної освіти.
Особливості блоково-тематичного планування за альтернативною програмою

«STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт» Спікер – ІННА АНДРІЄНКОВА,
психолог, вихователь-методист ЗДО№545 Шевченківського району, м.Києва
41. ВЕБІНАР «Організація роботи наукової лабораторії в умовах закладу дошкільної освіти»
Спікер - ТЕТЯНА ОНИКСИМОВА, вихователь, методист ЗДО №11 «Казка» ВЦА м. Торецьк
Донецької області
42. КОУЧИНГ-КОНСУЛЬТАЦІЯ «Працюємо за зошитом «Логіка 5+». Спікер - ОЛЕНА
КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач дошкільної
педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання.
43. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Кавова акварель осені: тренінг із елементами арттерапії» Спікер - МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти
«Луцький педагогічний коледж».
44. ВЕБІНАР «Слухаю, говорю, читаю, пишу, або Коли та як навчати читати дитину» (за
авторською педагогічною технологією «Сходинки до грамоти», «Цікава грамота»).
Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості», викладач
дошкільної педагогіки та психології, методист із дошкільного виховання.
45. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Використання ІКТ у роботі вчителя-логопеда, або
комп’ютерні цікавинки звідусіль» Спікер – ОЛЕНА ГАВРИЛЕНКО, спеціаліст вищої
категорії, вчитель-логопед, вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла-садок)
комбінованого типу №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя.
46. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ «Гостьовий обмін досвідом педагогів. Здорові і щасливі. Цінності та
підходи у шведському дитячому садочку» Спікер – ВІКТОРІЯ ЕЛУАЕР, Академкуратор,
методист Спільношколи, м. Київ
47. ВЕБІНАР «Аспекти успіху державного службовця, керівника ЗДО: ораторське мистецтво»
Спікер - ОЛЬГА ОЗЕРЯН,
членкиня-кореспондентка Академії міжнародного
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», магістр державного управління.
48. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ «Гостьовий обмін досвідом педагогів. Дитячий садок у Німеччині. Що
спільного між нами, та чому ми можемо навчитися?» Спікер– ВІКТОРІЯ ШЕХТЕЛЬ,
вихователь дитячого садка. м. Ганновер, Німеччина
49. ПЕДАГОГІЧНА ОНЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Сучасні девайси, або QR-код для дітей і педагога»
Спікер – ВІКТОРІЯ ЕЛУАЕР, Академкуратор, методист Спільношколи, м. Київ
50. ВЕБІНАР «Організація чергувань дітей дошкільного віку як засіб формування навичок,
орієнтованих на сталий розвиток». Спікер - НАТАЛІЯ МИСЬКОВА, доцент кафедри
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент, тренер Міжнародного
проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії».
51. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ «Гостьовий обмін досвідом педагогів. Дитячий садок Західного
регіону» Родзинки національно-патріотичного виховання дошколят». Спікери –
ВІКТОРІЯ ДАНЮК, завідувачка Новоград-Волинського ДНЗ №16 компенсуючого типу,
Тетяна Косяк, вихователь-методист
52. ВЕБІНАР «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку (за парціальною
програмою «Україна – моя Батьківщина»). Спікер – ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО
«Академія розвитку особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології,
методист із дошкільного виховання
53. ВЕБІНАР «Планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, або як не
перевантажити дітей і себе?» Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор

кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик,
Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості».
Після отримання інформації про Ваше бажання взяти участь в програмі підвищення
кваліфікації зі здобуття неформальної освіти через перегляд online--заходів на Вашу
електронну адресу буде надіслано інформаційний лист із банківськими реквізитами для
сплати вартості участі. Участь в даній формі підвищення кваліфікації передбачає 2 види: з
наданням сертифікату та без сертифікату. Вартість перегляду online-заходів без видачі
сертифікату – 100,0 грн. за один захід. Вартість сертифікату про підвищення кваліфікації (2
акад.год/ 0, 1 ЄКТС– 125,0 грн.; 4 акад.год/0, 2 ЄКТС – 220,0 грн.; 6 акад.год/0,3 ЄКТС – 330,0
грн., 8 акад.год/ 0,4 ЄКТС 450,0 грн.). Електронний сертифікат державного зразка буде
надіслано впродовж 3 робочих днів на електронну адресу після сплати та перегляду
освітнього заходу. Для членів та членкинь Громадської організації «Академія розвитку
особистості» діє 20% знижка.
3 ФОРМА
Впродовж сесії буде організовано роботу консультативного online-пункту за
проблемами, які Вас цікавлять. Для цього потрібно зазначити тему, за якою Ви б хотіли
отримати консультацію. Ми оберемо для розкриття проблеми спікера-експерта, погодимо
день та час зустрічі. Місце зустрічі – платформа ZOOM.
Для учасників програми підвищення кваліфікації участь БЕЗКОШТОВНА.

