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Вельмишановні колеги! 

З А П Р О Ш У Є М О    В А С 

20 грудня 2019 року  

 

до участі у І Всеукраїнському науково-практичному семінарі-тренінгу 

«СУЧАСНІ ЕТНОТЕХНІКИ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

 

Етапи роботи семінару-тренінгу: 

І етап. Знайомство («Я – …») (прийняття правил роботи; вправи сенсорного характеру; парна та 

групова робота у вправі «Художники»). Визначення індивідуальних запитів учасників тренінгу (парна робота 

та рольова гра «Мені не подобається»; вправа «Точка відліку "я хочу"» (тривалість – 1 год. 20 хв.). 

ІІ етап. Тренінг емоційної саморегуляції засобами етнотехніки (вправи на емоційне розслаблення; 

дихальні вправи (праноями); холотропна процедура етнічного характеру) (тривалість – 1 год. 30 хв.). 

ІІІ етап. Рефлексія семінару-тренінгу емоційної саморегуляції → аналіз індивідуальних 

психосоматичних станів після тренінгу емоційної саморегуляції → рефлексія загалом тренінгу (тривалість – 

1 год.). 

 

Мета тренінгу – індивідуальна допомога та навчання технікам: формування засобами етнотехніки 

емоційного інтелекту: розуміння та контроль емоційних станів; виявлення та усунення страхів, образ, сорому, 

провини; вирішення внутрішньо-особистісних та міжособистісних конфліктів; усунення недовіри у 

стосунках; усунення проблеми професійного вигорання; виявлення психосоматичних проблем тощо. 

 

Тренер – доктор педагогічних наук, професор кафедри психології Осадченко Інна Іванівна. 

 

Кількість учасників тренінгу обмежена – 14 осіб. Набір у групу буде здійснено за попереднім записом 

(тел.: 068-395-4107, Офеля).  

 

Додаткові умови участі у тренінгу:  

1. Бути у зручному теплому одязі; не надто користуватися парфумерією із сильним запахом; не вживати 

напередодні спиртного та важкої їжі. 

2. При собі мати: карі-мат (можемо забезпечити карі-матом, але тоді необхідно взяти простирадло); плед 

або спальний мішок; питну воду. 

3. Не можна брати участь у тренінгу у період будь-яких гострих станів захворювань. 

 

Початок тренінгу: 20 грудня 2019 року за адресою: ауд. 204, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 28 (новий корпус), м. Умань, Черкаська обл., Україна. 

 

Бажаємо успіху! 


