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Програма проекту є складовою частиною стандарту для здобуття
кваліфікації психотерапевта-психоаналітика відповідно до вимог європейських
та українських професійних організацій:

● Європейської асоціації психотерапії (ЄАП) / European Association for
Psychotherapy (EAP) - http://www.europsyche.org/

● Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій / European
Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies - http://www.ecpp.org/

● Української спілки психотерапевтів / Ukrainian Umbrella Association of
Psychotherapists, (UUAP)

● Української конфедерації психоаналітичних психотерапій / Ukrainian
Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies - http://ucpp.org/

Для кого програма?

Запрошуємо психологів, психотерапевтів, психіатрів, котрі планують
здобувати освіту за напрямком «груповий психоаналіз», «індивідуальний
психоаналіз».

Запрошуємо педагогів, менеджерів з персоналу, медиків, соціологів,

політологів, культурологів, журналістів, митців – усіх, хто досліджує глибинну
мотивацію поведінки й почуттів людини та цікавиться причинами й механізмами
суспільних феноменів.

Зміст навчання
Навчальна програма включає 600 годин теорії (у тому числі 150 годин в

режимі он-лайн) та 150 годин групової супервізії.
Теоретичний цикл поділений на тематичні блоки:

● вступ до професії та базові поняття психоаналізу;

● пропедевтика психіатрії: психіатричні, психодинамічні, практичні аспекти;

● теорії розвитку та періодизації життєвого циклу;

● основні психотерапевтичні напрямки;

● теорії особистісних змін;
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● соціальні та культурні аспекти психотерапії;
● теорії діагностики та інтервенції в психоаналізі;
● теорія групового психоаналізу.

Організація навчання
Щороку планується 4 очних семестри та 20 лекцій / семінарів в он-лайн

режимі. Он-лайн заняття проводяться 1 раз на 2 тижні, тривалістю 1,5 години, у
фіксований день та час. У зв`язку з карантином оф-лайн семестри також можуть
відбуватись он-лайн.

Тривалість очних семестрів:

Зима – 5 днів
Весна – 5 днів
Літо – 4 дні
Осінь – 3 дні
Разом – 17 днів на рік аудиторного навчання, яке включає теорію та

групову супервізію. Навчання відбувається у Львові.

Вартість навчання
4 пари (1 навчальний день) – 50Є за офіційним курсом НБУ на момент

оплати – за умови проведення занять українськими викладачами.

4 пари (1 навчальний день) – 50Є за офіційним курсом НБУ на момент
оплати - за умови проведення занять іноземними викладачами.

Передбачається від 4 до 6 днів протягом року за участю іноземців. Решта
дні – «українські». Відповідно, максимальна вартість очного навчання за рік
може становити 17*50 = 850Є.

Вартість он-лайн лекцій: 10Є за он-лайн заняття = 200Є протягом року.

Максимальна вартість навчання за рік становитиме:

850Є + 200 Є = 1050Є
Оплата здійснюється посеместрово (4 рази на рік) + оплата он-лайн

навчання (1 чи 2 рази на рік).

Особливості програми:

1. Теоретична складова за змістом та кількістю теоретичних годин
відповідає вимогам Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП),

Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП),

Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Української конфедерації
психоаналітичних психотерапій (УКПП).

2. За умови виконання слухачем всіх кваліфікаційних вимог ЄАП, ЄКПП,

УКПП та УСП Інститут клопоче про отримання учасником Європейського
Сертифікату з Психотерапії



3. Клінічна практика: учасники мають можливість набувати навики
проведення первинного інтерв’ю, клінічної та психотерапевтичної
діагностики у роботі з пацієнтами на базі Львівського обласного клінічного
психоневрологічного диспансеру (ЛОКПНД) під час  практичних занять та
майстер-класів. За бажанням можна пройти практику (400 годин) в
ЛОКПНД відповідно до стандартів завершеної психотерапевтичної освіти.

4. Учасники проекту готують та захищають кваліфікаційні роботи, що
відповідають освітнім вимогам ЄАП, ЄКПП, УСП, УКПП.

5. Учасники беруть участь у циклі майстер-класів з прикладного
психоаналізу наступної тематики: «Прикладний психоаналіз у сфері
літератури: робота з текстом», «Прикладний аналіз і кінематограф»,

«Прикладний аналіз у мистецтві», «Прикладний аналіз у політиці».

6. Частиною програми є опанування навиками Операціоналізованої
психодинамічної діагностики – сучасного діагностичного інструменту в
сфері психоаналізу та психоаналітичної психотерапії.

Передбачена можливість селективної участі у вибіркових курсах – Ви
можете відвідати лише ті семінари чи лекції, які Вас цікавлять.

Для вступу у проект необхідно надіслати резюме за адресою: yukia@ukr.net та
пройти співбесіду.

З питаннями звертатися:

Юлія Мединська, yukia@ukr.net, 050 86 87 717, Львів
Ірина Гулич, iryna_gulych@ukr.net, 067 901 87 57, Львів
Іван Данилевський, danylevskyi@protonmail.com, 063 245 61 23, Київ
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