
Новини від проєкту НАДУ – Новітньої академії демократичного управління
Чудові можливості для керівників, державних службовців, службовців місцевого самоврядування, депутатів та громадських діячів!

Профілактика та корекція професійного вигорання
фахівців при роботі з людьми

Старт – 9 жовтня 2021 року

Тривалість: 4 години
Суботи: 9 та 16 жовтня, з 16:00 до 18:00
Місце: Zoom

Тренер має досвід забезпечення психологічної складової
підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування, автор
понад 100 наукових праць з проблематики психології
спілкування, професійної діяльності державних
службовців

Результати навчання:
✔ дізнаєтеся про чинники та етапи професійного

вигорання
✔ опануєте методику діагностики професійного

вигорання
✔ оволодієте техніками профілактики та корекції

професійного вигорання
✔ складете індивідуальну програму профілактики /

корекції професійного вигорання

Вартість участі – 500 грн

Реєструйтесь, заповнивши електронну форму:
https://bit.ly/3Cqfcxb

https://bit.ly/3Cqfcxb?fbclid=IwAR3NAl65KzjQHNMrAPlsb-Gcn8YL7SxmFirnNuRl_9STW1ImjiWnxP4jbCM


GR для ефективного бізнесу та політики:
як ефективно взаємодіяти з органами публічної

влади

Старт – 9 жовтня 2021 року

Тривалість: 12 годин
суботи: 9,16, 23, 30 жовтня, з 10:00 до 13:00
Місце: Zoom

Тренер – експерт з-понад 18-річним досвідом у сфері
політичного консультування, політичних технологій та
публічного управління, кандидат політичних наук, доцент,
громадський діяч. Автор більше 100 наукових праць в галузі
політології та публічного управління, більше 300 аналітичних
та публіцистичних статей з питань внутрішньої та зовнішньої
політики

Результати навчання:
✔ оволодієте основними інструментами GR-діяльності
✔ вмітимете більш системно формувати та підтримувати

взаємодію з громадськістю, державними і недержавними
інституціями, бізнесом

✔ навчитеся розробляти інноваційні рішення для налагодження
ефективних публічних взаємовідносин

Вартість участі – 1500 грн

Реєструйтесь, заповнивши електронну форму::
https://bit.ly/3rPTs9W

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rPTs9W%3Ffbclid%3DIwAR3EhbV0PnkCtZa9aMIyFRFsHl5V9NJaBwq6W1OXGt8fBTeV1iABCRLb9yk&h=AT3moFfOuJdiF4K_iMXgUL_Hco3Kc-7LQMcoCoNQNBIevR2vU-EedKWqnLcnpeqtzXVBnYwmY-n5uuzNmo3obcB-viUwtJ8WNxfo31sStTvJlKw5fQ04ccfLo_zjuna0MTaV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LTaOuQZbnHdF3u0nf4I37QklscoPvnFh27ET9gvMfF4xEPqfUiLwl1iNYVU1h6qI8Izt8G86BQTjSne1bglN9DkhlZrzRAtl8OvM_G-D81X_i_Smvy3WzI7VSDlJdjmLHwHIHzgX4y4YKIYwDfYECpGdV4d2ZC-QKW1OZHDvgFET4_ekAEPDCpkdsJ5shvRKN


Освітній захід ля тих, хто прагне розвинути соціально-перцептивну
компетентність у визначенні правдивості / брехливості інформації
на основі спостереження за  вербальними та невербальними
засобами спілкування зі співрозмовником

Старт – 6 листопада 2021 року
Тривалість: 4 години
Суботи: 6 та 13 листопада, з 16:00 до 18:00

Тренер – з 20-річним стажем наукової та викладацької роботи,
досвідом забезпечення психологічної складової підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів
місцевого самоврядування, автор понад 100 наукових праць з
проблематики психології спілкування

Результати навчання:
✔ дізнаєтеся про зв’язок між вербальними / невербальними

засобами спілкування та брехнею
✔ навчитеся за невербальними засобами спілкування, які

використовує співрозмовник, диференціювати правду від брехні
✔ сформуєте здатність ідентифіковувати вербальні

індикатори брехні
✔ опануєте метод «Моніторинг реальності» для детекції

правди та брехні
Вартість участі – 600 грн
Реєструйтесь, заповнивши електронну форму:
https://bit.ly/3uNVWXx

За результатами тренінгів Ви отримуєте сертифікат
із зазначенням кредитів ЄКТС та інших необхідних даних щодо підвищення кваліфікації в рамках самоосвіти

Довідки за тел. 067 888 37 15
https://pcal.com.ua/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3uNVWXx%3Ffbclid%3DIwAR1tQP48oCDsQed3ibPOBcjjPcveDHco0ZCpYwzk1WtZg2a_mdK0tVyFQGY&h=AT2PhawbPm-nkQnDbbQ200EIBvDlBfnwx5-mtioLuzVgE8AdeQvUrep7-Z18h8ZTX4A0uDs3Ynlg-sp4oOasdblT0SmrHVXeSQsETPlk9Bn4KEpCgOT3S72cCD9Pb1-X7Jhp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3bCJH6b_KBR6ZfrdbpC2dn2d_HvWms4GDylxzpwUslT0OsO26QT-lfhp87CEFfprzuB42tT8MVihVRSh-gxOqkuycjBHBJoOq5my0aCfc32tCITAI1d8CmeXP3UW4N1VYST1TXRMNU_IfoiMtWa3H2XEvuLiyfSO-Bd0iwI_mD-Gbf14P4scnV8QnnOSO1FYNo

