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ПРОЕКТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 2023-2027»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.«Львівський психоаналітичний інститут 2023-2027» (надалі – Інститут) є просвітницьким

проектом, організованим Львівською міською громадською організацією «Львівський
психоаналітичний інститут ментального здоров’я».

2.Програма Інституту акредитована Європейською Конфедерацією Психоаналітичних
Психотерапій (ЄКПП), Українською Спілкою Психотерапевтів (УСП). Крім вищеназваних
організацій, зміст програми відповідає вимогам до теоретичної складової освіти за напрямком
«психоаналіз, психоаналітична психотерапія» Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП),
Української Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (УКПП).

3.Завершення чотирирічного теоретичного курсу в межах Інституту дає підстави для
отримання Європейського сертифікату з психотерапії за умови виконання учасниками вимог ЄАП
та ЄКПП, а також сертифікатів УСП та УКПП щодо кількості годин особистого досвіду
(навчального аналізу), практичної діяльності в спеціалізованих установах та супервізій власної
роботи.
 Вимоги для отримання Європейського сертифікату з психотерапії ЄКПП, ЄАП можна
довідатися на сайтах організацій: https://ecpp.org/, https://www.europsyche.org/index.html

Освітній стандарт УСП є відповідним рівню Європейського сертифікату з психотерапії
ЄАП та є стандартом повної психотерапевтичної освіти (http://usp.inf.ua/register).
 Вимоги для отримання Європейського сертифікату з психотерапії УКПП станом на січень
2019 року є наступними:

Завершена базова освіта
(медична чи гуманітарна) 1800 годин

Теорія за напрямком «психоаналіз,
психоаналітична психотерапія»

не менше 600 годин, у тому числі пропедевтика психіатрії
(150 годин)

Особистий (клієнтський досвід)

не менше 300 годин клієнтського досвіду в груповому
сеттінгу
не менше 130 годин клієнтського досвіду в індивідуальному
сеттінгу (навчальний / дидактичний аналіз)

Практичний досвід роботи в
спеціалізованих установах охорони
ментального здоров’я

не менше 100 годин

Супервізії

не менше, аніж:
● 150 годин групової супервізії
● 25 годин індивідуальної континуальної супервізії

(один випадок в одного супервізора)
● 25 годин індивідуальної континуальної супервізії

(інший випадок в іншого супервізора)
● 25 годин індивідуальної супервізії (не обов’язково

континуальної)

Захист в УКПП кваліфікаційного випадку,
що вівся під континуальною супервізією

Після виконання попередніх пунктів

https://ecpp.org/
https://www.europsyche.org/index.html
http://usp.inf.ua/register


Передбачена можливість перегляду цих вимог професійними організаціями. Інститут не
може гарантувати незмінності вимог, оскільки вони визначаються професійними
організаціями (УСП, УКПП, ЄАП, ЄКПП).

ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ
1. Належно організувати систематичне проведення лекцій, семінарів та колоквіумів згідно

програми Інституту.
2. Надавати слухачам Інституту інформацію про проекти, в рамках яких можна отримати

особистий (клієнтський) досвід, про сертифікованих психотерапевтів, у котрих учасники
зможуть пройти індивідуальний аналіз, про клінічні бази для проходження практики, а
також інформацію про сертифікованих супервізорів.

3. Організувати поточний та підсумковий контроль у формі захисту кваліфікаційних робіт.
4. Клопотати про отримання слухачем Європейського Сертифікату з Психотерапії за умови

виконання слухачем всіх кваліфікаційних вимог.

ПРАВА ІНСТИТУТУ
1.Підтверджувати сертифікатом реальну кількість годин лекційних та семінарських занять, на

яких був присутній слухач.
2.Відраховувати слухачів: у випадку систематичних пропусків занять учасником проекту без

оплати 50% вартості; за результатами поточного контролю.
3.Рекомендувати слухачам додаткове отримання власного клієнтського досвіду.
4.При систематичному недотриманні слухачем вимог проекту Інститут надає слухачеві

сертифікат з підтвердженням кількості реально прослуханих годин теорії та не має зобов’язань
перед слухачем щодо отримання Європейського сертифікату з психотерапії.

ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ
1.Виконувати кваліфікаційні вимоги проекту, зокрема регулярно відвідувати заняття,

виконувати навчальні завдання.
2.Вчасно оплачувати участь у проекті, а також оплачувати пропущені семестри та заняття у

розмірі 50% від вартості пропущеного семестру.
3.Самостійно прослуховувати аудіо-записи пропущених лекційних занять, які надає Інститут.
4.Захищати кваліфікаційні роботи відповідно до стандартних вимог Інституту.

ПРАВА СЛУХАЧІВ
1.Вимагати від Інституту організації систематичного проведення семінарів та колоквіумів

згідно розкладу, забезпечення лекційними аудиторіями, необхідним обладнанням, навчальними
матеріалами.

2.Вимагати від Інституту надання необхідної інформації про кваліфікаційні вимоги
сертифікації, про проекти, в рамках яких можна отримати особистий (клієнтський) досвід, про
сертифікованих психотерапевтів для проходження індивідуального аналізу, клінічні бази для
проходження практики, а також про сертифікованих супервізорів.

КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За умови виконання слухачем всіх кваліфікаційних вимог професійних організацій (див.

вище) Інститут клопоче про отримання слухачем Європейського сертифікату з психотерапії
Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій.

2. Після завершення проекту Інститут видає слухачам підсумковий сертифікат Інституту із
підтвердженням кількості прослуханих годин теорії та супервізії, а також диплом про закінчення
проекту «Львівський психоаналітичний інститут 2019-2022».

З Положенням ознайомився / ознайомилась, з вищевикладеними умовами погоджуюсь

«___»___________2023р. ________________ ___________________________
Підпис ПІБ слухача


