
Коучінг Здоров’я™ 2016

Для кого?
• Для коуч-консультантів, які хочуть допомагати іншим ставати здоровішими,

сильнішими, щасливішими - через ненасильницьке формування здорових звичок.
• Для психотерапевтів та психологів-практиків, які прагнуть екологічно, ресурсно,

ефективно працювати з психосоматикою, емоційним й екзистенційним здоров’ям клієнтів.
• Для лікарів, які цінують своїх пацієнтів, прагнуть партнерства з ними і хочуть

захистити себе від вигорання і драматичних “жертвенних” стосунків у професії.
• Для кожного, хто прагне міцного здоров’я, менше обіцянок, більше здорових звичок в

задоволення, “а не з під палки”.

Що у програмі для кожного?
• Як зміцнювати і підтримувати імунну систему протягом року: консультації імунулога, 

незаангажованого фармбізнесом.
• 12 коучінг-ключів до ненасильницьких здорових звичок.
• Перша допомога при психосоматичних симптомах і коли вчасно слід йти до лікаря?
• Стрес-серфінг та профілактика вигорання: 5 сходинок до себе.
• Секрети підтримки здоров’я з різних культур Світу
• Як керувати життєвим балансом енергії - коли він керує тобою?
• Емоційна Грамотність. Емоційне Здоров’я. Емоційна мудрість. 
• Сімейна екологічна культура здоров’я: як обирати здорові продукти в маркетах, якісні ліки в аптеках, 

побутову хімію в магазинах, читати етикетки, компетентно спілкуватись з лікарем?

Що у програмі для спеціалістів?
• Методична матриця і 20 інструментів коучінгу здоров’я.
• Поведінкова медицина і поведінкове здоров’я.
• Психодинамічні аспекти здоров’я. Екологічна робота з копінгами та захисними 

механізмами.
• Психоімунологія. Психосоматика і позитивна психотерапія Н.Пезешкіана.
• Екзистенційні неврози, їх наслідки та робота з ними.
• Кейс-навчання та супервізії.

Коли? Як? Скільки? 
• Різні форми та формати навчання: Тренінги коучінг-навичок, Методичні воркшопи,

Вебінари, Клуб Здоров’я, Ретрити самовідновлення за містом, Індивідуальний коучінг.
• Гнучка персональна траекторія навчання. Можливість “академ.відпустки”
• 200 годин навчання, досвіду та самодопомоги протягом 4-х сезонів року 2016
• Автори програми: 

Олена Сакало, M.D., Ph.D., лікар
Юрій Кравченко, М.Еd., E.C.P., коуч-консультант, психотерапевт
Володимир Карікаш,  Ph.D, E.C.P., психотерапевт-супервізор.

• Крім авторів, програму своїм позитивним досвідом збагатять залучені  практики: лікарі, 
психотерапевти, коуч-консультанти.

• При повному і успішному проходженні програми є можливість міжнародної сертифкації.

Сертифікаційна навчальна програма з Коучінгу Здоров’я
• Нагорода за програму Фонда Пезешкіана IAPP 2010 року, Німеччина
• Програму представлено на Всесвітньому конгресі  WCP 2011, Сідней, Австралія 
• 2007-2014 програма здійснювалась для лікарів України та Молдови за підтримки Novo Nordisk, Данія
• Українські спеціалісти мають можливість міжнародної сертифікації за підтримки WAPP-IAAP-WIAP та УІПП
•Здійснюється у співпраці з “Golden Staff”
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