
Тренінг на тему: Тривога та стрес та як справлятися? 
*** 

Де? Центр  Психологічного консультування  та Травматерапії «Open Doors»   
м. Київ, вул. М. Бойчука 1А,  офіс 11 (біля станції метро «Дружби народів») 
Email: opendoorsukraine@gmail.com,   
Телефони: +38 (097) 750-22-57, +38 (063) 533-73-97   
Веб-сайт: https://www.odukraine.com 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/CenterOpenDoors/ 

Хто? Олеся Дружина, психолог, травматерапевт, фахівець Центру психологічного 
консультування та травматерапії Open Doors, випускниця спільної постдипломної 
програми «Психологічне консультування та травматерапія» Regent University (USA) та 
УЄТС (Україна).  

Коли?  13 жовтня 2018 року, 11:00 – 14:00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Що відбувається з нами, коли вже на півдорозі до роботи ми раптово згадуємо, що забули вимкнути 
вдома праску? 
А які відчуття виникають, коли у друзів, які проживають на 21-му поверсі багатоповерхівки, вийшли 
на балкон і подивились вниз? 
Про що свідчить прискорене серцебиття, потіння долонь, тремтіння колін, різка зміна настрою? 
Які механізми задіяні у фізіологічних процесах та що можливо робити, щоб керувати ними, жити 
більш комфортніше та почувати себе в безпеці?  
 
Під час зустрічі в форматі вільного діалогу ми обговоримо питання, пов’язані зі стресом і тривогами 
в нашому житті: 
1. Страх, тривога, фобія. В чому різниця? 
2. Стресове навантаження. До чого призводить? 
3. Вегето-судинна дистонія. Що маскує неіснуючий діагноз? 
4. Панічні атаки. Як справлятись? 
 
Крім того, під час зустрічі будуть надані практичні рекомендації і вправи, завдяки яким можна 
послабити вплив стресу і зменшити рівень тривоги. 
 
 

Реєструйтеся на тренінг за посиланням: https://goo.gl/forms/qv75lj0eGTAHV2YE3  
 
 

Тривалість тренінгу: 3 години, включаючи кава-брейк. 
 

 
Внесок учасника: 
- 250 грн. з одного учасника;  
- 200  грн. одного учасника у разі оплати передплати за двох учасників. 
 
Реквізити: 
 
передплата 100 грн.  на карту Приват Банку Номер 5363 5423 0727  2394 (Кристина Напова) чи на 
рахунок № 26005455057520 (Одержувач ТОВ «Центр Психологічного консультування та 
Травматерапії «Відкриті двері», ЄДРПОУ - 42276128, Банк одержувача - АТ «ОТП Банк» МФО - 
300528).  В Призначенні платежу зазначити «П.І.Б. учасника. Передплата за участь у тренінгу 
«Щасливе батьківство». 
Після оплати, будь ласка, надішліть смс з прізвищем та назвою тренінгу на номер 097 750 2257, щоб 
ми зафіксували оплату.  
Доплата решти  – на місці в день події. (Передплата не повертається, якщо ви не змогли відвідати 
захід). 
 
Якщо залишились питання, телефонуйте:  
 
+38 (097) 750-22-57 
+38 (063) 533-73-97 


