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ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЦІЇ
«САМ СОБІ HR – КАР’ЄРНА КАРТА ПРЯМО З ТВОЄЇ ГОЛОВИ»
Найменування спеціальної опції: Сам собі HR – кар’єрна карта прямо з твоєї
голови.
Напрям: нейрометрія, нейрометричне тестування природніх здібностей
людини та консультування батьків щодо розвитку таланту дітей, професійна
орієнтація дітей і дорослих.
Мета: діагностика таланту дітей і дорослих.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Вікторія Москаленко,
нейрометрист,
соціологиня,
кандидатка
психологічних наук, доцент кафедри прикладної
психології ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Членкиня низки
асоціацій:
Асоціація
дитячих
та
сімейних
психологів, Східно-українська Асоціація арттерапевтів
України,
Асоціації
політичних
психологів України. Організаторка Міжнародного
Форуму з практичної психосоматики «ART PRAKTIK
SOMA» в Харкові.
«Головним мотивом має бути не питання:
Що потрібно знати?
А питання: Що закладено в людині, і що може
отримати розвиток?»

Форма: індивідуальна одноразова консультація.
Цільова аудиторія: діти віком від 4 до 16 років, педагоги, батьки, випускники
і випускниці, роботодавці.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 2 години.
Мова навчання: українська.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Діагностика таланту (нейрометрія) дозволяє:
1. Батькам правильно обирати напрямок розвитку дитини, низку шкільних
предметів, у яких дитина може бути успішна, низку секцій і додаткових
занять, у які варто інвестувати фінансовий і часовий ресурси, тип
мислення, тип лідерства дитини, комфортну роль дитини у колективі,
спортивний напрямок тощо.
2. Випускникам і випускницям визначитися з професією.
3. Дорослим обрати для себе хобі, слеш-професію, життєвий шлях.
4. Роботодавцям підбирати персонал в компанію для максимально
ефективної роботи.
5. Педагогам вірно підбирати освітню стратегію індивідуально для кожної
дитини.
Вартість діагностики: 1 година – 1000 грн., обсяг – 2 години.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на діагностику:
Google-форма: http://bit.ly/professionalorientation.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

