
9:30 - 10:00 - Реєстрація
учасників
10:00 - 10:20 -  Вступне слово
власників 
10:20 - 11:50 - Лекція народного
депутата Єлизавети Ясько
“Міжнародна діяльність
України: виклики, перспективи,
пріоритети”
11:50 - 12:10 - кава-пауза;
12:10 - 13:40 - Практичне
заняття Рашида Ахмада "Дебати
та підготовка до них"
13:40- 14:40 - ланч;
14:40 - 16:10 - Лекція
політичного технолога Андрія
Бодрова “Новий портрет
виборця в глобальній рамці”
16:10 - 16:30 - кава-пауза;
16:30 - 18:10 - Практичне
заняття тренера з публічних
виступів Сергія
Стужука "Перемовини та
вирішення конфліктних
ситуацій"

ШКОЛА
ПОМІЧНИКА
НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА
10-12 липня

10 липня

"Рух до мр�ї
починається з
одного вдалого
кроку!"

11 липня
10:00-11:30 - Лекція Члена
ЦВК Андрія Євстігнєєва
“Діяльність ЦВК в умовах
сьогодення”
11:30 - 11:50 - кава-пауза;
11:50 - 13:50 - Лекція
громадської та політичної
діячки Інни Богословської
“Лідерство”
13:50- 14:50 - ланч
14:50 - 16:20 - лекція
народного депутата IX скл.
Ірини Верещук “Особливості
місцевого самоврядування”
16:20 - 16:40 - кава-пауза
16:40 - 18:40 - тренінг
помічника народного
депутата Сергія Грубого
“Тімбілдинг”

Програма

Підписуйся
на телеграм-
бот



КОНТАКТИ
Киъв, вул. Банкова 1/10, 3 поверх 5 офіс

093-200-24-16 - Людмила 
063-58-30-437 - Катерина

http://realschool.com.ua/assistant-school

10:00 - 11:30 - лекція
народного депутата
Лариси Білозір “Сучасна
жінка в сучасній політиці”
11:30 - 11:50 - кава-пауза;
11:50 - 13:20 - лекція
народного депутата Ольги
Василевської-Смаглюк
“Лайфхаки в роботі з
медіа для майбутнього
політика”
13:20 - 14:20 - ланч
14:20 - 15:50 - лекція
народного депутата
Олександра Качури
“Електоральна революція
і зміна політичних
поколінь України”
15:50 - 16:10 - кава-пауза;
16:10 - 17:40 - лекція
спеціаліста з
копірайтингу
“Спічрайтинг для
майбутнього політика”
17:40 - 20:00 -  Вручення
сертифікатів та фуршет

Курс "Ефективн�
перемовини за
методиками спецслужб"

1-2 серпня: Київ. Майдан
Незалежності.
16 годин, 8 модулів
Практичне відпрацювання
технік, здобуття нових навичок.
Автор курсу - Сергій Стужук

Наш� актуальн�
проекти

12 липня

http://course-efektivni-peregovory.
realschool.com.ua/

Курс "Секрети
усп�шних виступ�в за
методиками
спецслужб"
15-16 серпня: Київ. Майдан
Незалежності.
16 годин, 8 модулів
Практичне відпрацювання технік,
здобуття нових навичок.
Автор курсу - Сергій Стужук

http://course-
uspishni-vistupi.
realschool.com.ua/

Наш� актуальн�
проекти


