
                           ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ, 

КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському психологічному фестивалі «ПАРОСТОК» 

 (Професійна Активність Розвиток Освіти Свідома Творчість Особистісна Компетенція) 

який відбудеться 4 — 7 квітня 2019 р. 

 

Місце проведення: Київський Палац дітей та юнацтва. 

Мета: сприяння підвищенню професійної майстерності спеціалістів психологічної служби, 

популяризація роботи психолога у закладах освіти, обмін передовим досвідом та ознайомлення 

з досягненнями психологічної науки, просвіта спільноти щодо роботи психологічної служби. 

Форма проведення: майстер-класи, тренінги, презентації, панельна дискусія, вебінар, круглий 

стіл, пленарне засідання. 

Напрями роботи фестивалю: 

✓ Психолог для психолога: обмін досвідом, методиками і технологіями роботи, 

супервізія; 

✓ Психолог для педагога: шляхи  покращення процесу навчання і виховання, розуміння 

психологічного розвитку дитини, методи і форми просвітницької роботи; 

✓ Психолог для батьків: просвіта, інструменти та прийоми покращення взаємовідносин 

батьки-діти; 

✓ Психолог для дітей: інструментарій для діагностики,  психокорекції, профілактичної 

та просвітницької роботи, профорієнтації; 

✓ Психолог для дорослих: методи і технології роботи за запитами дорослих людей, 

особистісний розвиток, терапія, коучинг та ін. 

✓ Психолог для керівництва: особистісний розвиток персоналу як головний ресурс для 

росту організації. 

Умови участі:   

 

Реєстрація для тренерів обов’язкова за посиланням до 24.02.2019 р.  

(https://goo.gl/forms/liaf04b50YxweB5F3) 
 

Для презентації майстер-класу на сторінці ФБ обов’язково надати: картинку-фотографію, 

яка відповідає змісту тренінгу, фото тренера, короткий опис-анонс майстер-класу із 

зазначенням напряму фестивалю. 

Методичні матеріали до авторського майстер-класу (тренінгу) є обов’язковою умовою для 

участі у фестивалю.  

Структура методичних матеріалів майстер-класів чи тренінгів: 

✓ ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ел.адреса. 
✓ Цільова аудиторія (для кого проводиться: діти, підлітки, дорослі, батьки, практики, 

керівники ) 



✓ Мета (що буде досягнуто в результаті проведеної роботи) 
✓ Завдання (яким чином буде реалізовуватися мета, як застосувати для даної роботи) 
✓ План проведення ( вступна частина – введення в тему, активізація,  основна частина-

вправи та завдання даного тренінгу, заключна частина-зворотній зв’язок, підведення 

підсумків ) 
✓  Методичний опис виконання вправ (Назва вправи і детальний опис кожної вправи, 

хронометраж основних процедур та рекомендації щодо проведення для різних категорій 

учасників) 

Матеріали фестивалю будуть зібрані у метод-бук  «Альманах ПАРОСТОК-2019» та 

надані  учасникам в електронному вигляді. 

 

Вимоги до оформлення методичних матеріалів: 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи 

пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт, абз. 

відступ – 10 мм, всі поля – 20 мм. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з 

останніми вимогами державного стандарту 

Регламент:  

Презентація -15 хв. 

майстер-клас-1 год. 30 хв. 

Тренінг- 3 год.  

 

      * Для ведучих майстер-класів та тренінгів участь безкоштовна.  

Реєстрація для учасників обов’язкова за посиланням до 15.03.2019 р. 
https://goo.gl/forms/OUvTw8eLszdDUjFh2 
 

Організаційний внесок за участь у фестивалі: 500 грн. за 4 дні на одну особу, при умові 

ранньої реєстрації (до 08.03.2019) та 600 грн. за 4 дні при  реєстрації після .08.2019 Включає: 

безпосередньо участь у заходах,  програму фестивалю — 1 примірник, ідентифікаційний бедж, 

пакет учасника, сертифікат із вказаними годинами, кава-брейк.  Сплачується при реєстрації або 

на р/р організатора (за запитом в оргкомітет).  

      * Для ведучих майстер-класів та тренінгів участь безкоштовна.  

Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджувальної сторони.  

 

Контакти оргкомітету фестивалю: Київський Палац дітей та юнацтва, каб.129, кабінет 

освіти дорослих, організаційно-методичний відділ 

Телефон для довідок: (044) 280 – 63 – 97;    

(050) 135 – 91 – 78;  (096) 643 – 09 – 75 Олена Крот  

 (095) 155 – 35 – 10 Вікторія Митченко 

Електронна адреса:  parostokfest@gmail.com  

Детальну інформацію про фестиваль можна знайти  www.facebook.com/psiholog.palace.kiev.ua   
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