
АВТОР ТЕХНОЛОГІЇ "SMART GAME"
АВТОР КУРСУ 
"ІГРОПРАКТИК - ПІД КЛЮЧ"
СПІВЗАСНОВНИК 
ТК «АКАДЕМІЯ  ГРИ»
ТРЕНЕР КУРСУ

Костянтин Галюк

Пройшла навчання на професійному курсі: «Ігропрактик – «Під ключ», що складається з опанування
теоретичних знань, практичних відпрацювань, виконання завдань для самостійної роботи та сертифікації
(первірки якості отриманих знань та навичок).

Формати навчання - дистанційний курс, самостійна робота з матеріалами, загальний залік. 
Загальний обсяг навчальної програми складає 114 акад. год. (3,8 кредит ЄКТС). Кінцевий термін необмежено.
Згідно програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та професіонлів розвитку особистості
«Сертифікаційний навчальний курс: «Ігропрактик – «Під ключ»
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АВТОР ТЕХНОЛОГИИ "SMART GAME"
АВТОР КУРСА 
"ИГРОПРАКТИК - ПОД КЛЮЧ"
СОУЧРЕДИТЕЛЬ 
ТК "АКАДЕМИЯ ИГРЫ"
ТРЕНЕР КУРСА

Константин Галюк

Прошла обучение на профессиональном курсе: "Игропрактик - "Под ключ", состоящий из освоения
теоретических знаний, практических отработок, выполнения заданий для самостоятельной работы и
сертификации (проверки качества полученных знаний и навыков).

Форматы обучения - дистанционный курс, самостоятельная работа с материалами, общий зачет. 
Общий объем учебной программы составляет 114 акад. ч. (3,8 кредит ЕКТС). Конечный срок неограниченно.
Согласно программе повышения квалификации педагогических работников и профессионалов развития личности
"Сертификационный учебный курс: "Игропрактик - "Под ключ"
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CO-AUTHOR OF THE GAME
"GOAL MAKERS"
CO-FOUNDER
TC "GAME ACADEMY"
COURSE TRAINER:

Konstantin Halyuk

She completed a professional course: "Game Practitioner - Turnkey", which consists of mastering theoretical
knowledge, practical training, completing tasks for independent work and certification (checking the quality of
knowledge and skills).

Learning formats include a distance course, independent work with materials, and a general test. 
The total volume of the curriculum is 114 academic hours (3.8 ECTS credits). The deadline is unlimited. According to the
program of advanced training of teachers and professionals of personal development "Certification training course: "Game
Practitioner - Turnkey"
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