
 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний 

університет  

Центр педагогічних та психологічних досліджень 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Семінару-лекції «Лідерство: проста розмова про складне» 

присвяченого відзначенню Всеукраїнського дня психолога  

20 квітня 2018 року 

 

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, практичні психологи! 

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі-лекції «Лідерство: проста розмова 

про складне»  

 який відбудеться на базі Київського національного торговельно-

економічного університету (вул. Кіото, 21). 

 

На день сьогоднішній тема лідерства не нова, але її актуальність 

залишається сталою у суспільстві, та особливої уваги вона набирає серед 

сучасної молоді. Ця тема породжує низку складних, за значенням, запитань 

до себе, оточення, суспільства та викликає певне поле напруження, де 

розмова про прості, здавалось би звичайні речі, може стати складною. 

Наприклад: 

1. Чого ви очікуєте від життя? Роботи? Кар’єри?  

2. Що очікує лідерство від вас? 

3. Чого ви прагнете від інших людей? 

4. Як суміщати кар’єру та особисте? 

5. Як бути «крутим», успішним, популярним та визнаним лідером? 

6. В якій сфері життя ви бажаєте стати успішним? 

У вас є можливість поставити власні запитання психологу-експерту на 

телевізійних каналах, лікарю, кандидату медичних наук, психотерапевту, 

супервізору, коучу, тренеру, викладачу гештальт-терапії та ведучому 

авторського курсу Гречановському Віктору Миколайовичу під час 2,5 

годинного семінару-лекції, що відбудеться в рамках відзначення 



Всеукраїнського дня психолога 20 квітня 2018 року в актовій залі корпусу 

«Д» о 13.30. Під час семінару-лекції також заплановані практичні завдання. 

Початок реєстрації о 13.15. 

УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ-ЛЕКЦІЇ: 

Електронна реєстрація знаходиться за посиланням https://goo.gl/uFj1D1  

Вартість для всіх учасників складає 50 грн, відповідно до наказу №3381 

від 20.10.2017 р., додаток 1, п.4.  

Квитанція на оплату буде надіслана після реєстрації учасника на 

вказану електронну адресу. 

Квитанція про сплату (можна фото) за участь у семінарі-лекції від 

кожного учасника надсилається до 19 квітня 2018 року на адресу Центру 

педагогічних та психологічних досліджень.  

е-mail: cppd@knteu.kiev.ua, centreppd@gmail.com  

Телефон: (044) 531 49 80, вн.:15-80;15-82 

 

Орієнтовна кількість: 200 учасників! 
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