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Міжнародний інститут розвитку інтелекту – це організація, діяльність якої спрямована на становлення 

особистості та розвиток інтелекту, налаштовуючи на здорове мислення заради щасливого життя в 

суспільстві. Організація здійснює систематичне керівництво просвітницькими форумами та освітніми 

програмами для фахівців у різних країнах, проводить лекції з розвитку інтелекту (далі MIND-лекції) та 

консультаційні програми у школах, військових базах, державних установах, промислових підприємствах, 

тюрмах та ін., з метою виховання лекторів з розвитку інтелекту.

Окрім підписання меморандумів про взаємопідтримку з навчальними закладами в усьому світі, IMEI 

підтримує заснування в університетах Кафедр з розвитку інтелекту, які покликані поширювати здоровий 

спосіб мислення шляхом обміну студентами та активної товариської діяльності.
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ПРИВІТАННЯ Якщо ви хочете змін у житті,
не намагайтеся докладати зусилля

Найголовнішою передумовою здорового суспільства є 
наявність правильного способу мислення у його членів. Цей 
спосіб мислення не видно одразу, але він схожий на план 
будівництва. Як форма і структура будівлі закладена в проекті, 
так і життя йде відповідно до способу мислення людини. 
Якщо ви хочете змін у житті, не намагайтеся докладати для 
цього зусилля, а найперше і найголовніше – зверніть своє 
серце туди, де б ви хотіли змін. Коли ви спершу змінюєте своє 
відношення до певної ситуації, ваше життя і обставини також 
змінюються. Часто люди живуть в постійних і марних зусиллях 
змінити себе, вони переростають в нав’язливу ідею, від якої 
люди не в змозі звільнитись, тому що не знають законів життя 
нашої душі. Міжнародний Інститут розвитку інтелекту показує, 
як насправді влаштована наша душа, виховує та прищеплює 
здорове мислення, що приносить справжні зміни в житті. 
Таким чином, наш Інститут завжди намагається допомогти 
людям жити щасливим життям, долаючи проблеми й лікуючи 
хворе суспільство шляхом виховання міцного характеру й 
правильного способу мислення.

Міжнародний інститут розвитку інтелекту
Ректор Дже Хонг Кім
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Місія та мета Міжнародного інституту 
розвитку інтелекту – створити щасливе 
суспільство, шляхом привиття ясного та 
здорового мислення

Наше суспільство, яке стрімко розвивається відповідно до 
економічного зросту, зазвичай ставить на меті збільшення та 
накопичення матеріальних цінностей. Більша увага спрямована 
на кількісний ріст, заради якого готові на все, забуваючи про 
якість. Як наслідок, бачимо соціальний занепад - багато людей 
страждають психічно. Настав час згадати про цінності нашого 
життя. Час знову поставити собі запитання, якою має бути 
шкільна освіта, підприємницький дух, родина та соціум.  MIND 
– це пошук відповідей на такі питання.  MIND-освіта – це освіта, 
яка змінює мислення.  Сьогодення вимагає, аби справжня освіта 
була такою, яка змінює мислення від негативного сприйняття 
реальності до позитивного, від страждання до надії, та від 
ізоляції до об’єднання.  Але ми сповнені надії, що зможемо 
улаштувати шкільну освіту шляхом прийняття Закону про освіту 
та вдосконалення особистості, перш ніж суспільство зайде 
у глухий кут.  Місія та мета нашого Міжнародного інституту 
розвитку особистості – це створення щасливого суспільства, 
шляхом виховання ясного і здорового способу мислення.  Ми з 
нетерпінням чекаємо, коли таке суспільство настане.  

Ректор Міжнародного інституту розвитку інтелекту, 
професор Ryu Euigyu
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ПРО IMEI

ПРОГРАМИ

У 1995 році відбулася зустріч, під час якої учасники вирішили 
прокласти шлях до щастя та становлення здорового світогляду 
серед молоді. Поширюючи досвід проведення постійних 
курсів виховання характеру для корейської молоді, в липні 
2012 року Міністри молоді з 20 країн світу зібрались в рамках 
Світового форуму Міністрів у справах молоді, відчувши 
нагальну потребу в розширенні сфери знань, що пропонується 
сучасною громадською освітою. Таким чином, була підписана 
спільна декларація, що передбачала поглиблення характеру 
освіти. Роком пізніше, у 2013 р., був офіційно заснований 
«Міжнародний інститут розвитку інтелекту» покликаний втілити 
цю мрію у життя. Цей інститут, що є першим у світі навчальним 
закладом, який виховує особистість з міцним характером та 
здоровим способом мислення, відкриває майбутнє людства 
та допомагає молоді знайти справжні цінності та поставити 
правильні життєві цілі. Ми впроваджуємо дисципліну з 
виховання здорового способу мислення в школах, військових 
закладах, на підприємствах і т. і. Також запити на проведення 
подібних лекцій надходять з-за кордону, таким чином, ми 
здійснюємо MIND-освіту в глобальних маштабах і вона набуває 
все більшої популярності.

Передовий світовий досвід
з розвитку інтелекту

Розвиток інтелекту 
для потреб молоді

Програми
(Recreation, Mind healing camp)

Найбільший зарубіжний 
освітній досвід 
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ОСНОВА IMEI

ОПИСАННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЩАСЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВИЛЬНОГО Й 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ МИСЛЕННЯ 
ТА ТВЕРДОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

САМОДИСЦИПЛІНА ДУХ ЗМІН
ВИКЛИКУта

ТВЕРДА ЖИТТЄВА
ПОЗИЦІЯ

Тверда життєва позиція робить 
нас здатними долати щоденні 
труднощі
Ми здійснюємо освіту в сфері 
становлення особистості, щоб 
зробити сильними слабкодухих, 
бо саме це є причиною суїциду, 
страждань, наркотиків, розлучень 
та ін.; ми ж допомагаємо людям 
стати повноцінними членами 
суспільства

Самодисципліна є однією з 
найважливіших складових для 
досягнення успіху
Здатність до самоконтролю є прекрасним 
запобіжником, що тримає молодь в 
рамках нормального життя. Ніхто не 
може задовольнити всі свої бажання. Ми 
пояснюємо важливість самоконтролю, 
щоб люди могли жити щасливим 
життям і розумно використовувати свої 
молоді роки. Це виховує у студентів 
самодисципліну, яка дає можливість 
досягати поставлених цілей. Саме такі 
люди стають лідерами в суспільстві

В гонитві за матеріальними благами, сучасне суспільство  недооцінює 
важливість здорового способу мислення.  Тому психологічні та 
соціальні проблеми, такі як підвищення рівня розлучень та самогубств, 
пристрасть до азартних ігор та знущань  стають дедалі поширенішими 
в наші дні.  Через MIND-лекції Міжнародний  інститут розвитку інтелекту 
відкриває внутрішній світ та виховує  здорове мислення, яке дає 
можливість кожній людині стати успішною та щасливою.  

Руйнування стандартів, 
набуття нового мислення та 
нових поглядів є початком 
якісних змін у житті
Коли душі людей перетікають, 
тоді між ними руйнується стіна і 
вони стають щасливі. 
MIND-лекції прискорюють процес 
культурного та морального 
зростання молоді

MIND
ОСВІТА

ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ

МИСЛЕННЯ

ЩАСЛИВЕ
ЖИТТЯ



Organized
            (Times)

Korea
China
Japan
Hong Kong
Philippines
Vietnam
Cambodia
Thailand
India
Taiwan
Myanmar
Kazakhstan
Mongolia
Indonesia
Laos
Malaysia
Singapore
Kyrgyzstan
Tajikistan

6,200
450
267
160
450

78
96

300
240

90
87
70
82
30
32
65
25
55
30

Total 8,807

EUROPE       Organized
                                     (Times)

Germany 
United Kingdom 
Hungary 
France 
Russia
Ukraine 
Austria 
Spain
Netherlands
Italy
Portugal
Czech
Finland
Bulgaria
Poland
Romania
Turkey
Israel

78
60
70
75
92

437
90
65
70
63
62
50
68
50
62
51
70
45

Total 1598

West Africa      Organized
                                                  (Times)

Ghana
Benin 
Togo 
Nigeria
Cote d’Ivoire 
Liberia 
Senegal 
Sierra Leone
Gambia 
Burkina  Faso 
Mali
Guinea
Cameroon
Congo 
Democratic Republic 
of the Congo 

200
78
86
64
82
64
65
68
50
70
66
67
70
52

Gabon 70
54

Total 1,206

East Africa       Organized
                                              (Times)

Kenya 
Rwanda 
Ethiopia 
Uganda
Tanzania
Republic of South Africa 

Zambia 
Malawi 
Mozambique 
Burundi
Zimbabwe 
Namibia
Central African Republic 

Botswana 

Lesotho 
Swaziland

180
70
78
80
85
82
60
70
84
75
80
85
71
78
62
80

Total 1,320
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ПОТОЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС



Total number of participants

7,436,500 people
Total as of May, 2018

Total number of lectures

14,873  

Oceania           Organized
                                                                      (Times)

Australia 
New Zealand 
Fiji
Kiribati 
Vanuatu
Papua New Guinea

120
86
50
45
57
20

Total 378

Central America  Organized
                                                                       (Times)

Mexico 
Dominican Republic

Haiti 
Jamaica
Panama 
Puerto Rico

80
87
70
80
40
35

Total 459

North America   Organized
(Times)

USA 
Canada 

750
95

Total 845

South America    Organized
                                                                      (Times)

Colombia
Peru 
Bolivia 
Chile 
Brazil
Paraguay 
Argentina 

Costa Rica 

Ecuador
Uruguay

70
85
80
75
81
87
79

67

60
40

Total 657
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Коли порушується спілкування між членами суспільства 
й конфлікти виходять на перший план, настає потреба у 
вихованні здорового способу мислення.

АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

У грудні 2014 року Національна 
асамблея одноголосно прийняла 
закон про запровадження програми 
з виховання характеру й особистих 
якостей для того, щоб громадяни 
мали тверду життєву позицію. 
Починаючи з липня 2015 року, 
програма виховання характеру 
стала особливо популярною 
серед громадських організацій, 
а в освітніх установах вона стала 
обов’язковою. Інтерес до виховання 
правильного мислення також 
стабільно зростає у приватних 
компаніях та на військових базах, 
де багато конфліктів трап-ляється 
через нестачу спілкування. Згідно 
з висновком корейського Відділу 
розвитку освіти, 72,4 % опитаних 
погодились, що гуманітарні й 
моральні стандарти учнів початкової, 
середньої та вищої школи є досить 
низькими, а 48 % відзначили, що 
виховання гуманності й моралі дійсно 
становить освітню проблему, яка 
вимагає якнайскорішого вирішення. 
І вирішення цієї проблеми лежить у 
зміні соціальних цінностей, розвитку 
освітньої політики й створенні нового  
освітнього середо-вища. Програма 
виховання характеру (Національна 
програма розвитку інтелекту) у 
гуманітарній сфері дає поштовх до 
позитивних зрушень.

«Я вважаю, студенти й вчителі вже відчули багато змін. Якщо матиму 
таку можливість, я знову відвідаю лекції з розвитку інтелекту».
Дук Джин Мун, директор вищої школи для дівчат, Південна Корея

«Втрати, які ми наразі спостерігаємо в освітній сфері, трапляються 
через те, що учні користуються смартфонами і мають вільний 
доступ до всіляких засобів інформації, які часто несуть досить 
провокативний зміст. Це виховує душу, яка не спроможна 
спілкуватися з іншими людьми, тож молодь поступово втрачає 
здатність до глибоких роздумів. Я вважаю, що найкращий спосіб 
дозволити учням покращити та висловити, що в них на душі, це 
запровадити програму виховання характеру, яка дасть їм шанс 
глибоко переглянути своє життя».
Мін Янг Джо, педагог сеульської середньої школи, Південна Корея
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ПІВДЕННА КОРЕЯ

В освітній системі зосередженій 
на знаннях, студенти несамовито 
прагнуть досягти успіху. В нашому 
суспільстві люди часто живуть 
з відчуттям одержимості, яке, 
у разі незадоволення потреб, 
часто призводить до самогубств. 
Міжнародний Інститут Розвитку 
Інтелекту (IMEI) веде людей від 
слабкого духу до сильного, навчає 
самодисципліні замість потурання 
своїм бажанням, дарує міцний та 
сильний дух замість розчарованої 
та спустошеної душі. Потреба у 
MIND-вихованні щоденно зростає, 
тому що для тих, хто оволодів ним, 
відкривається справжнє щастя. 
Таким чином, Кібер Університет в 
Кон’янг з 2014 року включив MIND-
лекції до навчального плану у сфері 
гуманітарних наук. Чоннамський 
Технічний Науковий Університет 
наразі отримав ліцензію на 
проведення MIND-лекцій. Виховання 
здорового способу мислення 
це життєвий план, через який 
студенти відкриють справжнїй сенс 
свого життя. Й надалі, ми будемо 
виховувати наставників, які будуть 
щепити здоровий спосіб мислення 
іншим.  

«Коли нам до рук потрапляють книги з самовдосконалення, ми часто 
кажемо: «Я спробую» або «Я змінюсь». Однак, через деякий час 
повертаємось на те, з чого починали.  Але, коли я почав слухати лекції  
Міжнародного інституту розвитку інтелекту, я дізнався про способи 
активації «внутрішнього стержня», що є джерелом  нашої  поведінки.  
Це змінило хід моїх думок, від чого, безумовно, змінилося моє життя».
Так Йон Ан, (Сеульський національний університет біохімічної інженерії) /  Південна 
Корея

«Я відповідальний студент коледжа, наполегливо навчаюся, щоб 
отримати знання. Але якось я зрозумів, що живу не маючи мрій та 
надії. Коли я почав слухати MIND-лекції, я дізнався, що перш за все, 
справжній лідер формує в собі мислення, а потім змінює своє тіло і 
накопичує  знання».
Пауль Хон, (Корейський університет міжнародних справ) / Південна Корея
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ПІВДЕННА КОРЕЯ

Багато установ схвалили MIND-
лекції як курс спеціальних лекцій в 
рамках програми «Освіта впродовж 
життя» задля вирішення питань, що 
постають від нестачі спілкування між 
працівниками. Такі лекції можуть 
заснувати здорову корпоративну 
культуру через правила людяності 
та підтримання добрих взаємин. 
Метою проведення MIND-лекцій на 
військових базах та поліцейських 
загонах особливого призначення є 
становлення здорового духу шляхом 
пропагування основних цінностей, 
таких як повага, піклування та щире 
спілкування Виховання здорового 
способу мислення розвиває 
правильний світогляд, який дає змогу 
долати важкі життєві обставини, 
сумлінно виконувати свої професійні 
та соціальні обов’язки, допомагає 
в попередженні злочинів, таких 
як фізичне насильство, ухилення 
від відповідальності, жорстоке 
поводження з оточуючими, 
самогубства, адже всі вони 
скоюються через хибне бачення світу.
MIND-тренінги є безцінним 
елементом програм соціальної 
реабілітації та адаптації в’язнів перед 
тим, як вони виходять на волю.

«Керівникам було важко знайти спосіб, як ефективно керувати 
командою. Слухаючи лекцію, я чітко дізнався як людина влаштована 
і як вона живе. Тепер я збираюсь застосовувати все вивчене на 
практиці».
Старший лейтенант Кім Хі Су, (17-й бойовий льотний батальйон) / 
Південна Корея

«Після прослуховування лекції, я усвідомив що є ще багато днів які 
я маю прожити. Тому я подумав, що маю подолати все із сильною 
душею, навіть якщо траплятимуться неприємності і труднощі».
Парк Джун Хо, (Відділ Сеульської Регіональної Поліцїї) / Південна Корея

ЗАПРОВАДЖЕННЯ MIND-ОСВІТИ 
В КОРПОРАЦІЯХ, ДЕРЖАВНИХ БЮРО, 
ЦЕНТРАХ ТРЕНУВАННЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ, 
ВІЙСЬКОВИХ БАЗАХ ТА В’ЯЗНИЦЯХ
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PART 2

КИТАЙ

ЯПОНІЯ

G2 (Група двох) Китай зміцнює 
свою економічну потужність і стає 
світовою економічною державою 
завдяки розбудові успішної ринкової 
економічної інфраструктури після 
революції.
Зміна цінностей необхідна для того, 
щоб і надалі утримувати світовий 
економічний потенціал. Зараз, йдучи 
в ногу з розвиненим світом, Китай 
спрямовує свої кроки на підтримку 
MIND-лекцій, щоб виховати покоління 
вчених зі світовим світоглядом, і така 
тенденція спостерігається по всій 
країні.
На китайському урядовому 
телеканалі CCTV  на прохання 
Комітету комуністичної молоді Китаю 
був показаний уривок  з MIND-лекції.
Крім того, тема виховання здорового 
способу мислення також прозвучала 
в сотнях і тисячах спеціальних 
молодіжних програм, за словами 
Центру розумового розвитку в 
Шеньчжені.

Зараз Японія страждає через 
затяжний період статичної 
економіки, збільшення тривалості 
життя, зниження народжуваності 
та хікікоморі (відчудження від 
суспільства, відмова від роботи 
та освіти, домашня ізоляція) та 
ін. Виховання здорового способу 
мислення, що здійснюється 
Міжнародним інститутом розвитку 
інтелекту, полегшує спілкування 
з тими японськими громадянами, 
які закрили свої душі, й спрямовує 
зусилля на підготовку MIND-лекторів 
через MIND-тренінги.

«Я дізнався, що є різні ступені особистості й побачив своє місце у 
цій градації. Я також зрозумів, що думки людей не є помилковими, 
вони є різними. Тепер я можу неупереджено ставитись до людей, які 
відрізняються від мене. Це було корисним для мене, оскільки моє 
серце стало більше толерантним і відкритим».
Ксяо Вен Ксінг, Пекінський університет / Китай

«Я зрозумів, що люди намагаються уникати труднощів і викликів у 
своєму житті через хибні міркування. Для мене було дійсно корисно 
відвідати лекції зі становлення особистості, тому що я дізнався про 
справжні людські цінності і як керуватися ними у своєму житті».
Окуно Азумі, Службовець / Японія

ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ НЕОБХІДНА ЩОБ 
НАБУТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
Й ПІДТРИМУВАТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ 
МИСЛЕННЯ. ОСВІТА ДЛЯ ВИХОВАННЯ 
ВЧЕНИХ З ГЛОБАЛЬНИМ СВІТОГЛЯДОМ

На китайському урядовому телеканалі CCTV  
на прохання Комітету комуністичної молоді 
Китаю був показаний уривок з MIND-лекції
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УКРАЇНА

Починаючи з 2016 р. MIND-лекції активно 
впроваджуються в освітню систему України

28 січня 2016 року в місті Києві 
відбувся перший Всеукраїнський 
форум лідерів освіти «Інноваційне 
мислення сучасної молоді» за 
сприяння Міжнародного інституту 
розвитку інтелекту. Понад 250 
представників навчальних закладів 
України зібрались у готелі «Русь» з 
метою обговорення нового напрямку 
розвитку світової освіти,

Перед гостями виступив лектор 
Міжнародного інституту розвитку 
інтелекту, професор Кім Хон Рьоль 
(Республіка Корея) з презентацією 
діяльності інституту в різних 
країнах світу, а заступник ректора 
Міжнародного інституту розвитку 
інтелекту, професор Лі Хі Мун 
(Республіка Корея) прочитав лекцію 
«Справжні зміни через інноваційне 
мислення».  

«Форум дуже потрібний, оскільки 
сприяє змінам у свідомості людини 
та презентує нестандартні для 
української освіти погляди. Лекції 
і за змістом, і за манерою подачі 
інформації мене дуже вразили. 
На яскравих простих прикладах 
починаєш розуміти складні та глибокі 
процеси».
Бєлофастова Таїсія Юріївна  / проректор з 
науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 
роботи Київського університету імені Бориса 
Грінченка.

Київ, 2016

Форум лідерів освіти
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У грудні 2017 року було проведено Форум керівників служб пробації та кримінально-
виконавчої служби на тему «Необхідність проведення mind-лекцій».

Головним спікером форуму виступив професор IMEI, спеціальний лектор 
Міжнародного Інституту розвитку Кім Гі Сон (Південна Корея).

ФОРУМ КЕРІВНИКІВ СЛУЖБ ПРОБАЦІЇ 
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Форум лідерів освіти

ФОРУМ ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНА-КОРЕЯ (м. ОДЕСА)

29 серпня 2018 року було про-
ведено MIND-лекцію у рамках 

BUSINESS FORUM for Economic 
and Social Development 

(м. Одеса). 
Спікер: спеціальний лектор IMEI, 

професор IMEI Лі Хон Мок 
(Південна Корея).
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26 березня 2019 року було підписано Меморандум про співпрацю 
із екс-прем’єр-міністром України  Кінахом Анатолієм Кириловичем,

президентом Українського союзу промисловців і підприємців,
м. Київ.

МЕМОРАНДУМ ІЗ ЕКС-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ 
УКРАЇНИ АНАТОЛІЄМ КІНАХОМ
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МЕМОРАНДУМИ ПРО СПІВРБІТНИЦТВО

25 березня 2019 р., зустріч із ректором Національного університету  
імені Т. Г. Шевченка. Підписання меморандуму про співробітництво (MOU). 

25 березня 2019 р., зустріч із ректором Національного педагогічного університету  
імені М. П. Драгоманова, підписання Меморандуму про співробітництво (MOU).
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У березні 2016 року було проведено Перший в Україні MIND-тренінг лідерів освіти. 
Захід відбувся на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». У ньому взяли участь лектори Міжнародного Інституту розвитку 
інтелекту, зокрема Пак Ян Су та Лі Мьон Гу (Південна Корея).

ПЕРШИЙ MIND-ТРЕНІНГ 
ЛІДЕРІВ ОСВІТИ

MIND-тренінг
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13 грудня 2017 р. 
prof. IMEI, спеціальний 
лектор Кім Гі Сон  
(Південна Корея)  
прочитав MIND-лекцію у 
Військовому інституті 
Київського національ-
ного університету імені 
Тараса Шевченка.

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ (М. ЧЕРНІГІВ)

20 вересня 2018 р. 
prof. IMEI, спеціальний 

лектор Рю Ий Гю 
(Південа Корея) 

прочитав MIND-лекцію у 
Академії Державної пені-

тенціарної служби 
(м. Чернігів).

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

MIND-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВО-
СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВОЇ 
ПОЛІЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБ ПРОБАЦІЇ

У вересні 2018 р. 
було проведено 
цикл MIND-лекцій 
у Тренувальному центрі 
військової поліції Збройних сил 
України (м. Львів).

ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ (М. ЛЬВІВ)

MIND-тренінг
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Із 4 по 9 жовтня 2018 року 
у приміщенні бібліотеки КПІ 

ім. Ігоря Сікорського (м. Київ) 
пройшов mind-тренінг 

для студентів київських ВУЗів.  
Через тематичні MIND-ігри, про-

граму Action Learning та командну 
роботу більш ніж 200 студентів 

навчилися важливим навичкам ко-
мунікації, критичного мислення та 

подолання труднощів.

Кожен тренінг розро-
бляється командою 
професійних менед-
жерів та психологів, 
що пройшли навчан-
ня і сертифікацію у 
Республіці Корея.

MIND-ТРЕНІНГ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
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MIND-ТРЕНІНГ 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

На прохання адміністрації міста Фастів 
8-9 січня інститут IMEI провів дводенний 

тренінг для школярів у ЗОШ №1. 

Майбутні лідери України тренували 
у собі самодисципліну, вчилися пра-

вильно визначати пріоритети для 
досягнення поставлених цілей, а та-

кож прослухали курс лекцій розвитку 
інтелекту. Інститут IMEI планує про-
ведення подібних тренінгів для усіх 
школярів міста Фастів за підтримки 

адміністрації міста та керівників шкіл.

ФАСТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
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МЕМОРАНДУМИ

16 травня 2018 р. у м. Київ 
відбулася церемонія підписання 
меморандуму між Міжнародним 
Інститутом Розвитку Інтелекту 
та Університетом менеджменту 
освіти.

26 квітня 2018 р. у м. Києві відбулася 
церемонія підписання меморандуму між 
Міжнародним Інститутом Розвитку Інте-

лекту та мерами міст:
- м. Шумськ, Плетюк Володимир Євгено-

вич (на фото справа)
- Тульчин, Весняний Валерій Михайлович 

(на фото зліва).

МЕМОРАНДУМ ІЗ УНІВЕРСИТЕТОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ (М. КИЇВ)

МЕМОРАНДУМ ІЗ МЕРАМИ МІСТ ШУМСЬК, ТУЛЬЧИН
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СТАТИСТИКА
станом на початок 2019 р.

Черкаси

Сміла

ДніпроКропивницький Кам’янське

Запоріжжя

Бровари

Полтава

Харків

Чернігів

Одеса
Херсон

Миколаїв

Біла
Церква

Житомир
Київ

ВінницяХмельницький

Тернопіль

Івано-
Франківськ

Чернівці

Ужгород
Мукачево

Львів

Луцьк
Рівне

МІСТФОРУМІВ

9 26

322 19 987
ПРОВЕДЕНО

ЗАХОДИ
УЧАСНИКІВ
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ЛЮДИ, 
ЩО ЗУСТРІЛИСЯ З IMEI 

Міністр у справах молоді Замбії  Вінсент Мвале
«Не існує більш чіткої відповіді ніж ця. Більшість 
африканських країн фокусуюься лише на 
академічній складовій освіти. Але насмілюсь 
твердити, що правильний спосіб мислення є 
основою життя. Ми надамо можливість кожному 
освітянину, професору і студенту Замбії здобути 
таку освіту».

Заступник міністра молоді Кенії  
Джеймс Вару
«MIND-лекції – це чудовий матеріал, 
що надихає людей та змінює їх точку зору 
на життя. Така освіта дасть кожному усвідомити 
цінність життя».

Ректор університету Гронінген, Нідерланди 
Зібранд Попема
«Сьогодні ми спостерігаємо кризу системи 
традиційної освіти. MIND-освіта - це те, що може 
допомогти у вирішенні цієї проблеми. Бо акцент 
робиться не на академічній складовій, а на способі 
мислення».

Ректор Відкритого Унівеситету Танзанії 
Еліфаз Тозо Бісанда
«Я наполегливо намагався змінити життєву позицію 
своєї молоді, та все марно. Коли ж я зіткнувся з 
MIND-вихованням, я здивувався і сказав: «Саме 
така освіта нам потрібна найбільше!» Я зрозумів, як 
змінити людину через мудрість, а не знання».

декан університету Савітрібай Плюс Пуна, Індія 
Професор Віяй Харе 
«MIND-освіта повна прекрасного змісту. 
Вона надихає та змінює життєву позицію людей. 
Така освіта розкриє нам 
усі життєві цінності».
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Частина 3
Поточний статус
Свідоцтво про 
реєстрацію
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ПОТОЧНИЙ СТАТУС РЕЄСТРАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЛЕКТОР 
MIND ОСВІТИ 3,2,1

КОНСУЛЬТАНТ У ГАЛУЗІ 
ВИХОВАННЯ ПОШАНИ 
ДО ЖИТТЄВИХ 
ЦІННОСТЕЙ  3,2,1

РАДНИК З ПИТАНЬ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛЛЯ, КУРС ІНСТРУКТАЖУ І 
ТРЕНУВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
СЕКСУАЛЬНИХ ЗНУЩАНЬ 

Спеціалісти Mind-освіти 
розробляють навчання 
різноманітного змісту та 
використовують основані на 
теорії методи викладання 
для ефективного підходу 
до студентів різних вікових 
категорій та прошарків 
суспільства.

Починаючи з 2016 року,  
mind-лекції 

інституту IMEI стали 
загальнообов’язковою 

дисципліною гуманітарних 
факультетів багатьох вищих 

навчальних закладів  
Республіки Корея.

KONYANG CYBER UNIVERSITY

Консультанти розробляють 
навчання різноманітного змісту 
та використовують основані на 
теорії методи викладання для 
ефективного підходу до студентів 
різних вікових категорій та 
прошарків суспільства.

Курси охоплюють навчання у галузі консультацій з питань 
сексуального насилля, теоретичних і практичних методів 
його запобігання.

Спеціальний лектор mind-освіти (SLME) 
Департамент: Міністерство освіти / Реєстрація ліцензії 

No. 2014-5260

Консультант у галузі виховання пошани до життєвих цінностей (LEEC) 
Департамент: Міністерство освіти / Реєстрація ліцензії 

No. 2015-002203
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