
СОАВТОР ГРИ "GOAL MAKERS"
СПІВЗАСНОВНИК 
ТК «АКАДЕМІЯ  ГРИ»
ТРЕНЕР КУРСУ

Костянтин Галюк

ПРИДБАВ(ЛА) ОФІЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ коучинговоії гри "Goal maker$" 
Проїшла відповідне навчання, а саме: Курс по затосуванню кочингової прикладної гри Goal Maker$ що
складається з опанування теретичних знань, практичних відпрацювань, та індівідуальних консультацій.  
Та Має право ЇЇ використання у тому рахунку на комерційній основі, відповідно до правил та інструкцій.

Формати навчання - online курс, дістанційні консультації, загальний залік. 
Загальний обсяг навчальної программи складає 12 академічних годин (0,4 кред. ЄКТС). Згідно программі
"Підготовка фахівців з використання коучингової гри Goal Maker$" та вдостконалил(ла) компетентності згідно
программі курсу.
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ЗАСВІДЧУЕ ЩО:

Катерина Ширкова

№ GM 0049/140822

№ GM 0049/140822
Від 14.08.2022 р.
Місто КИЇВ 



СОАВТОР ИГРЫ "GOAL MAKERS"
СООСНОВАТЕЛЬ 
ТК «АКАДЕМИЯ  ИГРЫ»
ТРЕНЕР КУРСА

Константин Галюк

ПРИОБРЕЛ(ЛА) ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ коучинговой игры "Goal Мaker$"
Прошел(ла) соответствующее обучение, а именно: Курс по использованию кочинговой прикладной игры
Goal Maker$, состоящий из овладения теретическими знаниями, практических отаботок и индивидуальных
консультаций. И имеет право на ее использование в том числе на коммерческой основе, в соответствии с
правилами и инструкциями.

Форматы обучения – online курс, дистанционные консультации, общий зачет.
Общий объем обучающей программы составляет 12 академических часов (0,4 кред. ЕКТС). Согласно программе
"Подготовка специалистов по использованию коучинговой игры Goal Maker$" и удостконалил(а) компетентности
согласно программе курса.

СЕРТИФИКАТ
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CO-AUTHOR OF THE GAME
"GOAL MAKERS"
CO-FOUNDER
TK "GAME ACADEMY"
COURSE TRAINER:

KOSTIANTYN  HALIUK

PURCHASED THE OFFICIAL SET of the coaching game "Goal Maker$"
Passed the appropriate training, namely: The course on the use of the coaching applied game Goal Maker $,
which consists of mastering theoretical knowledge, practical exercises and individual consultations.
And has the right to use it, including on a commercial basis, in accordance with the rules and instructions.
Training formats - online course, remote consultations, overall standings.

The total volume of the training program is 12 academic hours (0.4 ECTS credit). According to the program "Training of
specialists in the use of the coaching game Goal Maker $" and improved the competence according to the course
program.
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