
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти “Український католицький 
університет”

Освітня програма 6171 Клінічна психологія з основами когнітивно-
поведінкової терапії

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 053 Психологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 244

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти “Український католицький університет”

Ідентифікаційний код ЗВО 26205857

ПІБ керівника ЗВО Прах Богуслав Антоні 

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ucu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/244

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 6171

Назва ОП Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 053 Психологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра клінічної психології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 146651

ПІБ гаранта ОП Аврамчук Олександр Сергійович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

avramchuk.md@ucu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-157-45-57

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ЗВО “Український католицький університет” реалізує освітню послугу за напрямом підготовки «Психологія», 
спеціалізації «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії» освітнього рівня «магістр» з 2016 
року, (відповідно до наказу №112-о від 24 червня 2016 року) орієнтуючись не лише на сучасні світові стандарти в 
галузі психології, психотерапії, соціальної роботи та психічного здоров’я, а й з урахуванням  актуальної ситуації в 
нашій державі, використовуючи комплексний підхід із поглибленим вивченням проблем громадського психічного 
здоров'я, психологічної адаптації й реабілітації у періоди складних життєвих обставин, а також психологічного 
захисту від руйнівних інформаційних впливів. До складу розробників ОП входили Горбунова В.В. (психолог, д-р 
психол. наук), Климчук В.О. (психолог, д-р психол. наук), Романчук О.І. (лікар-психотерапевт, дитячий та 
підлітковий психіатр, директор Інституту психічного здоров'я УКУ). При впровадженні ОП група розробників 
керувалася розумінням особливої ролі у розв'язанні актуальних проблем у сфері психічного здоров’я та наданні 
психосоціальної допомоги, психологів, які спеціалізуються у сфері клінічної психології, як фахівцям, які проводять 
первинну діагностику та надають психологічну допомогу, послуговуючись науково-обґрунтованими інструментами 
та допомагають у скеруванні людей до інших фахівців (психотерапевтів, психіатрів). Перший набір магістрантів за 
ОП відбувся у 2016 році, перший випуск – у червні 2018 року. На програмі викладали Угрин Д. (PhD in Child and 
Adolescent Psychiatry, King’s College London), Засєкіна Л.В. (д-р психол. наук, зав-ка кафедри загальної та соціальної 
психології Волинського нац. університету ім. Л.Українки), Карпенко З.С. (д-р психол. наук, зав-ка кафедри 
педагогічної та вікової психології Прикарпатського нац. університету ім. В.Стефаника), Музика О.Л. (канд. психол. 
наук, зав. лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України).
Врахувавши відгуки від студентів і роботодавців, та з огляду на актуальні реформи у сфері психічного здоров'я 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в 
Україні на період до 2030 року” від 27.12.2017 № 1018-р), протоколом № 7 від 26 квітня 2018 р. відбулося 
затвердження оновленої ОП. У червні 2018 році успішно пройдено акредитацію за спеціальністю 053 «Психологія». 
З врахуванням впровадження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні 
та поведінкові науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН № 564 від 24.04.2019 р.), 
протоколом № 9 від 27 травня 2020 році відбулося затвердження Вченою радою УКУ оновленого ОП, та переглянуто 
у 2021 році (протоколом № 10 від 12 травня 2021).  Останнє оновлення ОП відбулося у березні 2022 році відповідно 
до рекомендацій і побажань стейкхолдерів (протокол вченої ради УКУ № 08 від 30.03.2022). 
Гарантом ОП є канд. психол. наук, Аврамчук О.С.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 30 30 0

2 курс 2021 - 2022 30 33 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 18156 Психологія

другий (магістерський) рівень 6171 Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової 
терапії
18147 Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії
36062 Психологічне консультування з основами 
психодинамічної терапії

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36250 6195

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

36250 6195

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП Клінічна психологія з основами 
КПТ - 2021.pdf

H4shh9tOpcJkhYY6jxkDhvRhG0aX4Nx05+E71Skk35U=

Навчальний план за ОП НП Клінічна психологія з основами 
КПТ 2021.pdf

NlTlY0oZ23m1d7OYRLAqg1B6DzVNncx9qGhdFd3NoCo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Review Dr Dennis Ougrin Kings 
College London (2021).pdf

0EsnMUxpkyxL+9JtWjjEkVsa/HU/M5uKIZWbyY+Bng4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Шалак Х. ГО Дестигма 
(2021).pdf

eW0CX7gszZWf8gcXuD+PxXoneAxiPMFZY1UOK5Suhd
4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Сувало О. Україно-
швейцарський проєкт MH4U 

(2022).pdf

0ERtfxiJv8Xxvz+nyFqbg5ATLSGTmvLM+C1SChGRVR0
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Сергієнко О. Центр Коло 
сімї м. Київ (2021).pdf

VzUCQr0yTbCkt0BcoeYAHMocdCzs/hMGFD1DFDWB6r
s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Матласевич О. 
Національний університет 

Осторозька академія (2022).pdf

cenBBcdR9U9zxKA/IAI/Wsx9HH8CocEuDBbEU3er8I4
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОП є підготовка фахівців для вирішення складних практичних завдань і проблем у сфері психічного 
здоров'я, з глибокими знаннями клінічної психології та відповідними навичками когнітивно-поведінкових 
інтервенцій, задля плекання психологічного благополуччя й суспільного блага, діючи на основі християнських 
цінностей та будучи чутливими до потреб суспільства. Особливістю ОП, що вона побудована за зразком британської 
моделі навчання клінічних психологів, а осердям є когнітивно-поведінкова терапія як один із сучасних методів 
психотерапії із доведеною ефективністю, який рекомендують міжнародні протоколи. Контроль якості та методичну 
підтримку у викладі дисциплін спектра КПТ надає Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. 
Враховуючи дані аналізу ринку праці, відгуки фахівців, що практикують, та важливість формування фахових 
компетентностей психолога відповідно стандарту освіти, навчання зорієнтовано на опановування студентами 
навичками консультування та психосоціального супроводу осіб, що стикаються з різного роду життєвими 
проблемами та труднощами, плекання їх психологічного благополуччя для більшої якості життя, міжособистісних 
стосунків, особистісного зросту й творчої самореалізації. Навчальний процес має модульну організацію, відповідно 
до якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, водночас інший міжмодульний час 
передбачає самостійну роботу, участь в інтервізіях, супервізіях та безпосередній практиці у форматі дистанційного 
навчання.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП узгоджуються з місією та візією ЗВО «Український католицький університет» (https://bit.ly/3GVzmnI), що 
плекають формування відкритої академічної спільноти, яка виховує лідерів та професіоналів у сфері психічного 
здоров’я, для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності. План 
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досягнення стратегічних цілей УКУ («Стратегія 2025»: http://bit.ly/3X66FKu), що відображає шляхи реалізації місії 
та цілей, на програмі представлений через цілісний розвиток студентів, міждисциплінарність та етичну перспективу 
наукових досліджень і суспільно-орієнтовану практику фахового навчання. Викладене вище також відповідає 
очікуваному профілю випускника УКУ (http://bit.ly/3Zsafjv) як ціннісному дороговказу «інвестицій» у майбутнє 
України, зокрема підготовка фахівців з високим рівнем майстерності, самозарадності та цілеспрямованості, які 
проявляють громадську активність й готові нести відповідальність за прийняті професійні та моральні рішення, 
демонструючи силу духу та сміливість професійно працювати в умовах стратегічної невизначеності.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

У тісній співпраці зі студентами обговорюються їх очікування на початку навчального року та кінцеві результати 
навчання (як під час спільних зустрічей, так і за результатами опитування УКУ). В умовах пандемічних обмежень 
доступу до клінічних баз, спільно зі студентами було напрацьовано та реалізовано суспільно-орієнтований проєкт 
психологічної підтримки та консультування "Бути (з) Собою" 
(https://www.facebook.com/groups/clinical.psy.ucu/permalink/2727763537521317/), який був імплементований у 
програми Просвітницької, Діагностичної та Консультативної практик (Протокол №2, від 28.09.2020: 
http://bit.ly/3DgHZan), а з початком війни, за ініціативи студентів (Протокол №11, від 7.03.2022: 
http://bit.ly/3ZSd2mu), доповнений кризовими інтервенціями та першої психологічної допомоги під супервізійним 
супроводом (ПРН04; ПРН05; ПРН06; ПРН08; ПРН09; ПРН11). За останні 5-ь років здобувачі безпосередньо 
впливали на формування переліку вибіркових професійних дисциплін, що обумовило впровадження більшої 
кількості спеціалізованих курсів. На основі відгуків студентів-випускників було переглянута організація навчального 
процесу та внесені зміни по розподілу навантаження між семестрами, зокрема дисципліна «Базові навички 
когнітивно-поведінкової терапії» була розділена на дві окремі дисципліни з логічним завершенням та зміщена на 2-
й та 3-й семестр, що сприяло ефективнішому розподілу часу на виконання вимог консультативної практики та 
підготовку кваліфікаційного проєкту.

- роботодавці

Співпраця з роботодавцями у сфері психічного здоров’я та ГО, які представляють думку громад чи окремих спільнот, 
дозволила враховувати та гнучко реагувати на основні запити та виклики сьогодення, а їхні пропозиції до 
формування особистісних якостей та значущих компетентностей психолога враховувалися при внесених змінах до 
дисциплін. За рекомендаціями представників професійних спільнот та практикуючих фахівців було розширено 
змістові модулі за темами «Системи охорони психічного здоров’я: організаційні, етичні та правові аспекти сучасних 
моделей» та «Інтервенції та межі компетентності клінічного психолога» (включаючи питання статусу клінічної 
психології  в системі охорони здоров’я в Україні та етичні аспекти психологічної практики) - ПРН08; ПРН09 
(протокол №11, від 28.04.2021). Оновлено змістове наповнення дисципліни «Основи психічного здоров’я» та 
збережено наступність у забезпеченні професійно-практичної підготовки вибіркових освітніх компонентів циклу 
професійної підготовки (ПРН03; ПРН04; ПРН06; ПРН08; ПРН09).

- академічна спільнота

Під час розробки ОП були враховані перспективні вектори підготовки здобувачів у науковій діяльності за сприяння 
та рекомендаціям академічних спільнот. Було виокремлено акцент на підготовку до організації та проведення 
досліджень відповідно до наукової теми кафедри «Громадське психічне здоров'я: психоедукація, 
реабілітація/реадаптація, підтримка людей у складних життєвих обставинах» та реалізовано через імплементацію 
науково-дослідницької практики у дисципліну «Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я». Таке рішення 
сприяло формуванню наукових компетентностей студентів безпосередньо через дослідження аспектів психічного 
здоров’я у студентському середовищі УКУ та формуванні рекомендацій до підтримки студентів, які могли бути 
використані у «Просвітницькій практиці» або стати початком кваліфікаційного проєкту.  Окрім розкриття творчого 
потенціалу здобувачів як науковців, це також дозволило досягнути наступних ПРН: ПРН03, ПРН05, ПРН06, ПРН07. 
Отриманий досвід викладачів кафедри під час стажування у закордонних/вітчизняних установах, виступи на 
конференціях та проходження дистанційних курсів закордонних ЗВО дав можливість інтегрувати кращі практики та 
досягти наступних ПРН серед здобувачів: ПРН03, ПРН07, ПРН10. Так, на основі здобутого досвіду навчання від 
Johns Hopkins University було змістовно оновлено дисципліну «Основи системного огляду у клінічній психології 
(англ.мовою)».

- інші стейкхолдери

У процесі вдосконалення та реалізації освітньої програми враховувались думки та пропозиції майбутніх абітурієнтів. 
Враховуючи можливості перехресного вступу на програми зі спеціальності 053 «Психологія», під час зустрічей з 
абітурієнтами отримували інформацію щодо їх очікувань та перспектив з огляду фаху, який здобуватимуть. Не менш 
корисними були відгуки від учасників освітнього проєкту «Психологія для фаху», який викладачі програми щороку 
реалізують вже 5-ь років поспіль: https://www.facebook.com/events/690673065908409. Таким чином залученість 
абітурієнтів на цьому етапі дає можливість вдосконалювати зміст базових дисциплін орієнтуючись як на запити, так 
і вимоги до магістерського рівня. Інститут психічного здоров’я УКУ та Український інститут когнітивно-поведінкової 
терапії як партнери ОП пропонують студентам здобувати необхідні компетентності у неформальній освіті шляхом 
участі у сертифікатних програмах. Зворотній відгук від організаторів сертифікатних програм дає можливості для 
вдосконалення змістового наповнення дисциплін або пропозиції нових вибіркових курсів (так до переліку 
вибіркових дисциплін була рекомендований курс «Психічне здоров’я в організаціях»). Співпраця зі стейкхолдерами 
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підтвердила актуальність сформульованої мети ОП у напрямку вирішення складних практичних завдань і проблем у 
сфері психічного здоров'я задля плекання психологічного благополуччя й суспільного блага, діючи на основі 
християнських цінностей та будучи чутливими до потреб суспільства.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Актуальність підготовки клінічних психологів обумовлена реформуванням сфери психічного здоров’я в Україні, 
стигматизацією та недостатньою кількістю спеціалістів, які залучені до надання психосоціальної підтримки. 
Актуалізація розвитку галузі через підготовку кваліфікованих клінічних психологів зі спеціалізацією у КПТ задля 
плекання психологічного благополуччя й суспільного блага українців - стало метою нашої ОП. У наступних ПРН 
реалізовано прагнення підготувати конкурентоспроможних фахівців здатних: здійснювати практичну діяльність 
(тренінгову, консультаційну, психодіагностичну) з використанням науково верифікованих методів та технік 
клінічної психології та КПТ - ПРН04, ПРН05, ПРН06; організовувати власну діяльність та обирати напрямки 
саморозвитку на базі аналізу ринку психологічних послуг, суспільного запиту та потреб – ПРН11; приймати фахові 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності, 
співпрацюючи в моно- та мультидисциплінарних командах та оцінюючи межі власної фахової компетентності у 
сфері психічного здоров’я та суміжних областях - ПРН01, ПРН07, ПРН08, ПРН09. Основним джерелом інформації 
про ринок праці є сайти від роботодавців, ГО, що представляють інтереси спільнот та випускники останніх років 
(http://bit.ly/3iMorn5). Результати моніторингу ринку праці та опитування випускників обговорюються на 
розширених засіданнях кафедри з академічною радою програми, зустрічах у професійних спільнотах та 
конференціях.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОП не орієнтована на регіональний контекст, однак з огляду на активну діяльність Українського інституту КПТ в 
Україні, зокрема Києві, Львові та області,  та акредитацію його членства у Європейській асоціації КПТ, можна 
відзначити попит на магістерську програму зі спеціалізацією у КПТ серед абітурієнтів без базової психологічної 
освіти. Зростання проблем з психічним здоров’я під час пандемії COVID-19, обумовило необхідність формування 
компетентностей надання доступних (онлайн) короткострокових інтервенцій спрямованих на підсилення 
резільєнтності та ефективних стратегій коупінгу. Від початку вторгнення агресора на територію України запит на 
надання першої психологічної допомоги, кризового консультування та формування програм психологічної 
підтримки, також мав вплив на змістове наповнення освітніх компонентів.  Згадане вище реалізується у цілях 
навчання і ПРН: ПРН04 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; ПРН05  
Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 
груповій роботі, оцінювати якість; ПРН06  Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати 
їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість; ПРН08  Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 
приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації; ПРН09 Вирішувати етичні дилеми з 
опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Найпоширенішою практикою підготовки магістрів, що спеціалізуються у  КПТ є Великобританія: Оксфордський та 
Нотінгемський університети, Королівський коледж Лондона, Університет Дербі та багато інших. На ринку освітніх 
послуг України підготовку психологів рівня “магістр” зі спеціалізацією у клінічній психології здійснюють ОП 
“Клінічна та реабілітаційна психологія” кафедри загальної та клінічної психології ПНУ імені Василя Стефаника; ОП 
“Клінічна психологія з основами психотерапії” факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка; ОП “Клінічна 
психологія” факультету психології ВНУ імені Лесі Українки, інших. ОП має підписані угоди про співпрацю та обмін 
досвідом з ОП з психології ЗУНУ м. Тернопіль та ЖДУ імені І. Франка. Однак фокусування навчальної програми, 
можливість дослідницької роботи та практики у когнітивно-поведінковому напрямку пропонує обмежена кількість 
ЗВО України. У результаті вивчення та аналізу програм було впроваджено застосування відеопрезентацій для 
оцінювання навичок психоедукації, діагностики та консультування, опрацювання клінічних випадків в межах 
інтервізійної групової роботи, та проходження супервізій як елементу навчання, що узгоджується з партнерськими 
вимогами та домовленостями Українського інституту КПТ. Також досвід колег дозволив уникнути надмірної 
роздробленості курсів, і зосередити увагу на практичній підготовці психологів, окреслити основні фахові 
компетентності та визначитися зі специфікою для майбутнього професійного розвитку.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОП дає можливість забезпечувати досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти 
України зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти та науки України № 564 від 
24.04.2019 р. наступним чином: інтегральна, загальні компетентності, що передбачені ОП, повністю відповідають 
Стандарту, як і спеціальні (фахові) компетентності з переліку ФК01-ФК09 (ФК11 Стандарту в освітньому профілі 
представлена порядковим номером ФК10). Відповідно до програмних компетентностей та результатів навчання в 
ОП надано перелік обов’язкових освітніх компонентів циклу загальної підготовки (ОЗ01 – ОЗ02), циклу професійної 
підготовки (ОФ01 – ОФ11) та практики (ОП01-ОП04) і складає 90 кредитів ЄКТС. Співвіднесення програмних 
компетентностей та результатів навчання, зазначених в освітній програмі, з освітніми компонентами ОП 
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представлені в матрицях їх відповідності: 
https://drive.google.com/file/d/1CoemwQ0hc2TNZwEkAzTHmmSkmGWC1sG8/view. Програмні результати навчання 
(ПРН1–ПРН9) сформульовані за Стандартом, а ПРН12 та ПРН13 визначені додатково для спеціалізації в освітньому 
профілі під порядковими номерами ПРН10-11. Приклади: вміти організовувати та проводити психологічне 
дослідження із застосуванням валідних та надійних методів (ПРН02), доступно й аргументовано представляти 
результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях (ПРН07) й здійснювати 
аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 
адекватності (ПРН10) забезпечується наступними освітніми компонентами:  ОФ03, ОФ04, ОФ11, ОП1, які 
співвідносяться з наступними загальними та фаховими компетентностями: ЗК02, ЗК04, ЗК08, ФК07, ФК08, ФК09; 
розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 
груповій роботі, оцінювати якість (ПРН05), вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 
та загальнолюдські цінності (ПРН09) та здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 
методів до конкретних ситуацій професійної діяльності (ПРН11) забезпечується наступними освітніми 
компонентами:  ОФ02, ОФ07, ОФ08, ОП3, ОП4, які своєю чергою співвідносяться з наступними загальними та 
фаховими компетентностями: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК06, ЗК07, ЗК09 та ФК01, ФК03, ФК05, ФК10. 
Форми підсумкової атестації (публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи та атестаційний екзамен) 
повністю відповідають Стандарту. Форми оцінювання по кожному освітньому компоненту узгоджені з ПРН, 
забезпечуючи можливості об’єктивного оцінювання та надання ефективного зворотного відгуку для якісного 
формування компетентностей.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ПРН, визначені ОП, відповідають Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджено наказом Міністерства 
освіти і науки України № 564 від 24.04.2019 р.): http://bit.ly/3QAIQb7

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

30

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Предметна область ОП «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії» відповідає стандарту 
освіти зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. Об’єктом вивчення ОП є сукупність психічних явищ та різних форм психічної активності, що 
підтримують психічне здоров'я та психічне благополуччя, або лежать в основі патогенезу психічних розладів та 
порушень, закономірності їх виникнення, функціонування та розвиток. З огляду на це, підготовка 
висококваліфікованих фахівців з клінічної психології досягається шляхом вивчення дисциплін у логічній 
послідовності від базових (обов'язкових) дисциплін до спеціалізованих (вибіркових) та закріплюються виробничою 
практикою. 
Так, теоретичний зміст предметної області (поняття психіки, особистості, психологічні особливості життєвого шляху 
особистості та її психічне здоров'я, патогенез та ознаки психічних розладів та психофізіологічних порушень тощо) є 
фокусом таких обов'язкових дисциплін як Основи психічного здоров'я; Основи психічного здоров'я: вибіркові теми 
(англ.); Клінічна психологія у загально-медичній практиці (англ.) та поглиблюються на вибіркових дисциплінах 
фахового циклу відповідно до траєкторії розвитку здобувача як професіонала.
Просвітницька та професійна діяльність (консультаційна, психодіагностична) у закладах охорони здоров’я, 
психологічних консультативних центрах і службах чи соціальних проєктах громадського психічного здоров'я, 
здійснюється з використанням науково верифікованих методів і технік клінічної психології та КПТ низької 
інтенсивності, враховує вплив психічних розладів чи дистресу на поведінку, діяльність, учинки особи та громаду, у 
якій вона проживає. Розвиток компетентностей у просвітницькій та професійній діяльності забезпечується за 
рахунок: Практикум з клінічного інтерв'ювання; Основи психічного здоров'я; Основи психічного здоров'я: вибіркові 
теми (англ.); Клінічна психологія у загально-медичній практиці (англ.); Вступ до когнітивно-поведінкової терапії; 
Когнітивно-поведінкова терапія низької інтенсивності; Когнітивно-поведінкова терапія: вибіркові теми (англ.); 
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Просвітницька практика; Діагностична практика; Консультаційна практика, і вибіркових компонентів з циклу 
професійної підготовки. Діяльність у науково-дослідних інститутах чи наукових проєктах (включаючи опановування 
інструментами для системного пошуку та обробки інформації, програмами статистичної обробки та візуалізації 
даних) забезпечується такими ОК, як Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я, Основи системного огляду у 
клінічній психології (англ.) та науково-дослідницька практика.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за ОП; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач представлені в освітньому профілі: 
https://drive.google.com/file/d/1CoemwQ0hc2TNZwEkAzTHmmSkmGWC1sG8/view

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна траєкторія досягається можливістю творчого використання в освітньому процесі різних видів 
навчальної діяльності як проектних методів, вирішення клінічних завдань в індивідуальному та груповому форматі, 
системи завдань для самостійного опрацювання через навчальну онлайн-платформу CMS UCU. Здобувачі мають 
можливість реалізувати себе через участь у семінарах, конференціях, дослідницьких проектах, відвідувати 
дисципліни на правах вільного слухача (http://bit.ly/3kdehfp) чи проходити сертифікатні курси для формування 
додаткових професійних компетентностей (http://bit.ly/3Qysz6A). Структура ОП передбачає можливості 
формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів шляхом вибіркових дисциплін - 30 кредитів ЄКТС. За 
результатами опитування у них є можливість сформувати пропозиції до вибіркових освітніх компонентів. 
Пропоновані освітні компоненти чи варіанти діяльності обговорюються на розширених засіданнях кафедри за 
участі академічної ради програми. Індивідуальна освітня траєкторія студента також може бути реалізована через 
навчання за індивідуальним навчальним планом та академічну мобільність (http://bit.ly/3vY731K)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регламентується “Положенням про освітній процес” 
(http://bit.ly/3ZwQEP4) та “Положенням УКУ про реалізацію здобувачами вищої освіти права на вільний вибір 
навчальних дисциплін” (http://bit.ly/3CCGjHN). Загальний обсяг вибіркової складової ОП – становить 25% загальної 
кількості кредитів ЄКТС. 
Вибір дисциплін з переліку “Дисципліни вільного вибору університету” здійснюється за допомогою системи ПС 
“Деканат” та особистих кабінетів студентів. Вибір з переліку вибіркових дисциплін, які забезпечує кафедра 
здійснюється наступним чином: створюється Google-анкета з переліком і анотаціями (силабусами) навчальних 
вибіркових дисциплін та пропонується студентам зробити первинний вибір. Далі формується список дисциплін з 
циклу загальної та професійної підготовки, які зацікавили понад 25% студентів. На наступному етапі заповнюється 
індивідуальна Google-анкета, де студент обирає дисципліни відповідно до фахових зацікавлень, семестру та 
модульного тижня у якому дисципліна відбуватиметься. Дисципліни, на які набирають менш як 10 студентів, не 
обираються до включення у робочий навчальний план на наступний рік, а студентам пропонується зробити вибір 
повторно. До каталогу вибіркових дисциплін з “Циклу професійної підготовки”  запропоновано 12 навчальних 
дисциплін від ОП (http://bit.ly/3ZHMiVx): "Психологічна допомога при поширених тривожних та афективних 
розладах", "Психологічна допомога при поширених тривожних та афективних розладах дітей та підлітків", 
“Психологічна допомога при розладах психотичного спектра”, “Психологічна допомога при проблемах інтимних 
стосунків”, “Психосоматика: психологічна допомога при психосоматичних порушеннях”, “Психологічна допомога 
при втраті”, “Психологічна допомога при розладах нейрокогнітивного розвитку”, “Психологічна допомога при 
розладах особистості”, “Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях”, “Громадське психічне здоров'я” інші. 
Водночас Google-анкета на етапі первинного вибору містить можливість додати пропозиції дисциплін, які надають 
додаткові професійні компетентності у сфері психічного здоров'я, до переліку дисциплін наступного навчального 
року (студенти також можуть звернутися з письмовою заявою до керівника програми). Побажання студентів можуть 
бути задоволені через впровадження окремих навчальних дисциплін, або рекомендацією до змістового оновлення 
дисциплін, які є логічно наближеними до предметної області висловленої пропозиції. Так, було включено до 
переліку наступні дисципліни вибору для студентів 2021 року вступу: “Психологічне консультування пар та 
подружжя”, “Менеджмент наслідків COVID-19 для психічного здоров’я”, “Консультування жінок в періоді вагітності 
та після народження дитини” (протокол №12 від 21.03.22: http://bit.ly/3iFJurw).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка ОП регламентується “Положенням про проведення практики студентів ВНЗ “Український 
католицький університет””, (http://bit.ly/3QAhyBz) та конкретизується у програмах практик. Так, мета та завдання 
“Просвітницької практики” (3 кредити) зосереджені навколо поширення фахових знань серед різних верств 
населення, сприяючи формуванню реалістичних та дестигматизаційних поглядів на особистість людини, яка 
страждає на психічні розлади: ЗК01, ЗК05-ЗК09, ФК03-ФК05, ФК10. “Діагностичною практикою” ОП (6 кредитів) 
прагне сформувати компетентне бачення психічних розладів, визначаючи вплив різного роду чинників, аналізуючи 
клінічні випадки й покращуючи компетентності під час проведення клінічного інтерв’ю: ЗК01, ЗК04, ЗК06, ЗК07, 
ЗК09, ФК01-ФК04, ФК06. Закріплення та розвиток умінь планувати та організовувати науково-дослідницьку 
діяльність реалізується через “Науково-дослідницьку практику” (6 кредитів): ЗК02-ЗК04, ЗК07, ЗК08, ЗК10, ФК07-
ФК09. Окрім того, впродовж 2-го курсу, студенти проходять “Консультаційну практику” (15 кредитів), де отримають 
можливість долучатися до консультування клієнтів та їх рідних з питань психічного здоров’я та психологічного 
благополуччя під супроводом супервізорів: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК06, ЗК07, ЗК09, ФК01, ФК03-ФК06, ФК10. При 
формулюванні цілей і завдань практичної підготовки враховуються рекомендації роботодавців, випускників і 
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керівництва баз практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Шлях професійного зростання та здобуття освіти за фахом психолога сам по собі є шляхом особистісного зростання 
та розвитку соціальних навичок. Зміст ОП сприяє набуттю здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що 
зазначено у таких загальних компетентностях як: ЗК03-ЗК07, ЗК09-ЗК10. 
Під час проходження обов'язкових освітніх компонентів: ОЗ01, ОЗ02, ОФ01, ОФ02, ОФ05, ОФ07, ОФ08, та практик: 
ОП02-ОП04, студенти навчаються формувати партнерський стосунок, встановлювати й утримувати належні етико-
професійні межі, оцінювати наявність ризику через власний стан та дії чи інших осіб й ефективно реагувати у 
відповідних випадках. Набуттю соціальних навичок сприяє як модульний формат навчання, що допомагає 
поєднувати навчання з волонтерською чи професійною діяльністю, так і різні форми організації навчального 
процесу: аудиторні, позааудиторні (дистанційні) завдання на навчальній онлайн платформі CMS UCU, самостійна 
робота. Застосування різноманітних інтерактивних методів навчання (аналіз клінічних кейсів, робота в 
інтервізійних групах, рольова гра, дискусії, воркшопи тощо) дозволяє формувати комунікативні якості здобувачів 
вищої освіти,  а  впровадження індивідуальних та групових суспільно-орієнтованих та навчально-дослідницьких 
проєктів у освітній процес сприяє моделюванню професійної діяльності – ПРН03-ПРН07 та ПРН11. Залучення до 
викладання випускників та практикуючих фахівців сприяє орієнтації студентів на ті soft skills, які будуть корисними 
для професійного шляху.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На даний час не існує спеціалізованого професійного стандарту для психологів у сфері психічного здоров'я, 
водночас наявні два професійні стандарти, які регламентують роботу “психологів” у закладах освіти (наказ 
Мінекономіки від 24.11.2020 № 2425 - професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти») та соціальній 
сфері (наказ Мінекономіки від 03.02.2021 № 211 - професійний стандарт «Практичний психолог (соціальна 
сфера)»). Згідно зі згаданими наказами, випускники ОП (053 “Психологія”) відповідають умовам допуску до роботи 
за професією. Структура та цілі ОП узгоджуються з загальними компетентностями професійних стандартів, а ФК01-
06 узгоджуються з переліком трудових функцій і відповідних фахових компетентностей. Наприклад, ФК04 
відповідає фаховим компетентностям А1-4 професійного стандарту «Практичний психолог (соціальна сфера)» та А1-
4 і Б1-4 професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»; ФК03 відповідає фаховим компетентностям 
Б1-7 і Д1-3 професійного стандарту «Практичний психолог (соціальна сфера)» та В1-4 і Г1-2 професійного стандарту 
«Практичний психолог закладу освіти».

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навчальне навантаження здобувачів освіти обліковується за допомогою кредитів ЄКТС, які необхідні для 
досягнення результатів та формування компетентностей передбачених ОП і регламентується “Положенням про 
освітній процес” (http://bit.ly/3ZwQEP4). Загальна кількість кредитів підготовки здобувачів за ОП - 120 кредитів 
ЄКТС, що відповідає освітньо-професійній орієнтації освіти відповідно Стандарту. Обов’язкові компоненти ОП 
складають 75% навантаження (90 кредитів), з них 6 кредитів освітні компоненти циклу загальної підготовки (6,7%), 
54 кредити - циклу професійної підготовки (60%), включаючи 9 кредитів на підготовку та захист кваліфікаційної 
роботи та практична підготовка становить 30 кредитів (33,3%). Дисципліни за вибором здобувачів охоплюють 25% 
навантаження, що складає 30 кредитів: 20% циклу загальної підготовки (6 кредитів) та 80% циклу професійної (24 
кредити). Відповідно до “Положення про освітній процес” в силабусах вказуються види та обсяг завдань самостійної 
роботи, основна і додаткова література та інші навчальні матеріали (співвідношення аудиторної роботи до 
самостійної 1:2). Забезпечення контролю за досяжністю сукупного навантаження покладено на керівника ОП. 
Опитування самих здобувачів, дозволяє гнучко реагувати на фактичне навантаження (включно з самостійною 
роботою), особливо з врахуванням обставин ситуації в Україні.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП магістрів з “Клінічної психології з основами КПТ” дуальна форма освіти не здійснюється. Ми вбачаємо цей 
напрям перспективним, й на даний час максимально інтегруємо у дисципліни та практики суспільно-орієнтовану 
концепцію з можливістю поєднання навчання з професійною діяльністю. Першими кроками на цьому шляху стала 
реалізація проєкту психологічної підтримки та консультування "Бути (з) Собою" 
(https://www.facebook.com/groups/clinical.psy.ucu/permalink/2727763537521317/) та залучення студентів 
просвітницьких активностей кафедри клінічної психології й Інституту психічного здоров'я УКУ.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
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вимоги до вступників ОП

https://vstup.ucu.edu.ua/vstup-uku/vstup-2019-magistratura/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому та вимоги до вступників регулюються правилами прийому УКУ (https://vstup.ucu.edu.ua/rules/) з 
урахуванням змістових особливостей ОП. Зокрема абітурієнти мають продемонструвати обізнаність у психології 
відповідно до ПРН рівня «Бакалавр», а також здобути освітній рівень «Бакалавр» за спеціальністю «Психологія», 
або  освітні ступені бакалавра чи магістра (ОР спеціаліста) за іншою спеціальністю. 
Абітурієнти повинні скласти магістерський тест навчальних компетентностей (МТНК) та фахове вступне 
випробування з психології (ФВВ). Вступники на основі магістра/спеціаліста можуть пройти усну співбесіду з 
іноземної мови (ІУС) за програмою Єдиного вступного іспиту замість МТНК. 
ФВВ відбувається у формі письмової роботи, яка направлена на оцінювання знань із базових психологічних 
дисциплін, фахових компетентностей у сферах психологічної допомоги та наукових психологічних досліджень. ФВВ 
має комбіновану форму: тестові завдання із загальної психології, психології розвитку, експериментальної психології 
та психодіагностики, основ психологічного консультування, та по 2 описи консультаційних випадків / статей-
результатів наукових досліджень з тестовими завданнями до них. Програма  ФВВ розміщена на сайті УКУ: 
https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/programa-vstupnyh-vyprobuvan/klinichna-psyhologiya-kognityvno-povedinkova-
terapiya/
Мінімальний прохідний бал - 130 з 400, з яких до 200 балів за ФВВ та до 200 за МТНК/ІУС

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО регулює “Положення про академічну 
мобільність УКУ” (http://bit.ly/3vY731K) та “Положення про порядок визнання у ВНЗ УКУ документів про освіту, 
виданих іноземними навчальними закладами” (http://bit.ly/3CGDipZ), які є загальнодоступним на сайті УКУ. 
Визнання результатів навчання здійснюється на основі ЄКТС, або з використанням системи оцінювання навчальних 
здобутків, прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЄКТС й представлено у п.8 
“Положення про академічну мобільність УКУ”.  Рекомендована кількість кредитів, які здобувач магістерського рівня 
має отримати під час участі у програмі кредитної мобільності, становить не менше, ніж 12 кредитів ЄКТС за семестр, 
та не менш ніж 24 кредитів за рік, чи відповідна їм кількість кредитів інших країн, якщо інше не передбачене 
договорами про академічну мобільність. Перезарахування здійснюється на підставі наданого студентом документа з 
переліком та результатами вивчення дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання 
навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у закладі-партнері, оригінал якого студент 
повинен надати деканату відповідного факультету УКУ.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За роки існування ОП “Клінічної психології з основами КПТ” випадків необхідності визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Процедуру визнання результатів навчання регулює “Положення про порядок визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті в ЗВО “Український католицький університет”” 
(http://bit.ly/3Qysz6A) розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про освіту”, 
Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 
та/або інформальної освіти затвердженим наказом МОН від 08.02.2022 №130, Положення про освітній процес УКУ 
(http://bit.ly/3ZwQEP4), Положення про академічну мобільність УКУ (http://bit.ly/3vY731K) та Положення про 
порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір освітніх дисциплін (http://bit.ly/3CCGjHN).
Підпункти положення 1.4-1.5 визначають терміни та види неформальної освіти. Визнання результатів неформальної 
та інформальної освіти описане у пункті 2, а порядок перезарахування результатів неформальної та інформальної 
освіти висвітлено у пункті 3. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За роки існування ОП “Клінічної психології з основами КПТ” випадків необхідності визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
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досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Основним документом, яким керується УКУ в організації освітнього процесу є “Положення про освітній процес” 
(http://bit.ly/3ZwQEP4), в той час, як “Політика якості освітньої діяльності” представляє шлях внутрішніх процедур 
та процесів, які забезпечують якість освітньої діяльності й залучає внутрішніх стейкхолдерів до відповідальності за 
неї (http://bit.ly/3GXMVmp).
Основними формами навчання на ОП є аудиторні заняття (лекції та практичні) й поза аудиторна навчальна 
діяльність (науково-дослідна робота, психологічні практики, самостійна робота студентів). Серед додаткових це 
індивідуальні й групові інтервізії та супервізії, а також залученість студентів до конференції, сертифікатних курсів, 
публічних суспільно-орієнтованих заходів тощо. Важливим для реалізації ОП є спільна взаємодія викладача та 
студентів, з цією метою перевага надається інтерактивним методам як рольова моделююча гра, воркшопи, 
тренінгова активність, дебати та дискусії, та проблемно-орієнтованим методам організації навчання через аналізи 
клінічних й консультативних кейсів, проєктна робота в інтервізійних групах та розв'язання практичних задач з 
опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід ОП акцентується у “Політиці якості освітньої діяльності”: http://bit.ly/3GXMVmp, і 
реалізується через гнучкі навчальні траєкторії здобувача (включаючи визнання результатів навчання, пов'язаних з 
академічною мобільністю, результатами формальної/інформальної освіти та широким переліком дисциплін за 
вибором), підтримку відчуття автономності (водночас забезпечуючи відповідний супровід і підтримку з боку 
викладачів), заохочує дотримуватися культури академічної доброчесності та наукового й фахового росту через 
поєднання навчання, досліджень, імплементації результатів у суспільно-орієнтовані проєкти під час реалізації ОП. 
Студентоцентрований підхід ОП забезпечує прозорість та поінформованість студентів стосовно освітніх компонентів 
програм (100% силабусів навчальних дисциплін розміщені на навчальній платформі CMS UCU:  
https://cms.ucu.edu.ua/); забезпечує прозорість під час проведення атестації; враховує думки студентів у розрізі 
оцінки якості викладання шляхом опитування та забезпечує якість викладання з регулярним коригуванням 
контенту дисциплін, форм та методів викладання. Система цінностей УКУ передбачає, що викладач сприяє взаємній 
повазі у стосунках «студент-викладач», персоналізації отримання знань та формування компетенцій у студентів. 
Середня оцінка якості викладання на ОП за 2021-22 н.р. - 4,6-4,8 з 5-и: http://bit.ly/3X3enot, а оцінка випускниками 
набутих практичних вмінь та навиків відповідно до ПРН від 4,53 до 5 з 5-и: http://bit.ly/3vYubgm

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Основні цінності та принципи академічної культури визначені в: «Про візію та місію УКУ» «Пам’ятка про цінності 
та ідентичність УКУ», «Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ», «Пам’ятка про етос 
УКУ», «Пам’ятка про засади духовної формації в УКУ: загальні принципи і норми» 
(https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/etos/). Принцип академічної свободи надає викладачам право 
самостійно, творчо і вільно обирати форми та методи викладання та реалізації навчально-методичного 
забезпечення дисциплін, включаючи використання авторських програм і методів навчання, що забезпечують 
належну фахову підготовку. Академічна свобода для студентів ОП реалізується через право здобувати знання 
відповідно до своїх потреб та запитів, обираючи дисципліни, форми навчання та варіанти позааудиторної діяльності 
(включаючи суспільно-орієнтовану та науково-дослідницьку діяльність в межах кваліфікаційних робіт чи практик), 
які сприяють фаховому зростанню. Студенти ОП є вільними обирати теми для магістерських досліджень та 
просвітницьких проєктів, у тому числі теми, які є соціально або етично дискусійними для середовища УКУ. ОП 
сприяє творчому та вільному використанню знань та результатів навчання студентами, водночас плекаючи у 
студентах відповідальність за прийняття рішень, усвідомленість етичних та соціальних наслідків їх діянь чи 
бездіяння, та готовність обговорювати це на відкритих зустрічах, супервізіях чи індивідуальних консультаціях.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися з освітнім профілем ОП на сайті УКУ 
(https://drive.google.com/file/d/1CoemwQ0hc2TNZwEkAzTHmmSkmGWC1sG8/view), у якому представлені загальна 
структура ОП, її цілі, очікувані результати, перелік та зміст освітніх компонентів. 
Усі учасники освітнього процесу своєчасно отримують інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання, яка у доступний та зрозумілий спосіб висвітлена у силабусах освітніх 
компонентів розміщених у системі онлайн-навчання CMS UCU (https://ceit.ucu.edu.ua/resursy/systemy-elektronnogo-
navchannya/cms-ucu/). Структура силабусів освітніх компонентів ОП відповідає вимогам “Розпорядження про 
запровадження силабусу УКУ” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2022/07/Zminy-do-Rozporyadzhennya-14.06.22.pdf). Форми контрольних заходів, порядок та 
критерії оцінювання освітніх компонентів обов’язково повідомляються студентам на початку викладання 
дисципліни, відповідно продемонстровані у силабусах та сторінках навчально-електронних курсів. У системі CMS 
UCU студенти мають можливість відслідковувати свій прогрес навчання на кожному курсі, бачити поточні оцінки в 
електронному журналі курсу та бачити зведений перелік всіх діяльностей (завдань) у часовому проміжку, що 
дозволяє здійснювати планування особистого часу для їх своєчасного виконання.
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

ОП плекає формування компетентностей та навичок пошуку достовірної інформації, з опорою на дані науково-
доказових досліджень, оволодіння методологією та технікою наукового дослідження, умінь планувати, проводити 
наукові дослідження та обробляти критично аналізувати отримані дані, реалізуючи це через наступні освітні 
компоненти: “Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я”, “Основи системного огляду у клінічній психології 
(англ.)” та науково-дослідницька практика. Науково-дослідницька практика пропонує студентам долучитися до 
розробки наукової теми кафедри «Громадське психічне здоров'я: психоедукація, реабілітація/реадаптація, 
підтримка людей у складних життєвих обставинах», а реалізація через імплементацію науково-дослідницької 
практики у дисципліну «Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я» дозволяє навчатися через здобуття 
практичних навичок безпосередньо організовуючи дослідження у студентському середовищі або за його межами під 
супервізією. Наступним аспектом поєднання навчання і досліджень є написання та захист кваліфікаційної роботи, 
що дає студентам змогу реалізуватися як науковцям-початківцям. Цей підсумковий етап навчання, на якому 
студенти повинні продемонструвати вміння робити наукове дослідження, готовність та здатність працювати у сфері 
психічного здоров’я сприяє формуванню комплексного розуміння дотичних до фахової сфери проблем.  
Формуванню навичок самостійної науково-дослідної діяльності, презентації та публічного обговорення результатів 
сприяє участь магістрантів у науково-практичних конференціях та заходах (Шабат Х. International Conference 
“Vulnerability to Abuse and the Catholic Church”, 2022 - http://bit.ly/3IMbPa3; Міловідова А. та Цірук К. - І Міжнародна 
науково-практична конференція «Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху 
глобалізації», 2022: http://bit.ly/3W6IZnY), і спільні публікації з викладачами ОП, зокрема:  Аврамчук О., Острижко 
Ю. (2020) Застосування психоедукації базованої на протоколі КПТ з використанням односесійної віртуальної 
експозиції в межах психологічної підтримки студентів зі страхом публічних виступів: результати пілотного 
дослідження. Психосоматична медицина та загальна практика Том 5 (1): e0501224;  Avramchuk O. & Shalak K. (2020). 
Application of cognitive-behavioral therapy techniques as the method of early intervention in psychotic disorders’ therapy. 
Hellenic Journal of Nursing Science 13(1): 32-40; Аврамчук О., Копчук-Кашецький О., Зубачик Г. (2021)  Академічне 
вигорання серед студентів: роль ранніх дисфункційних схем як фактору вразливості. Вісник Львівського 
університету. Серія психологічні науки. Випуск 9: С.3-13 - http://bit.ly/3Zw1iFV.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Щороку ОП проводить моніторинг і періодичний перегляд освітніх компонентів, щоб гарантувати досягнення 
встановлених цілей та відповідати потребам студентів, з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів  та запитам ринку 
праці або з власної ініціативи. У 2020 році оновлено освітній профіль та методичне забезпечення освітніх 
компонентів ОП у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
За роки реалізації ОП перегляд освітніх компонентів здійснювався на основі наукових авторських здобутків 
викладачів кафедри, так результати досліджень Аврамчука О., Коваль І., Плевачук О. з актуальних викликів 
поширених проблем психічного здоров'я (тривожні розлади зокрема), психологічної адаптації в умовах пандемії 
COVID-19 та під час пережиття втрати використовуються під час викладання дисциплін “Психологічна допомога при 
поширених тривожних та афективних розладах”, “Психологічна допомога при розладах психотичного спектра”, 
“Психологічна допомога при втраті”, “Психологічна допомога при розладах особистості”, “Психологічна допомога в 
надзвичайних ситуаціях”. Здобутки колег академічної спільноти, також використовувалися при  оновленні 
навчальних дисциплін, для прикладу результати докторського дослідження Кириченка В.В. (ЖДУ імені Франка, 
Житомир, 2020) імплементувалися  “Громадське психічне здоров’я”, та “Розлади пов’язані з вживанням 
психоактивних речовин та різного роду залежностями”. Викладання навчальної дисципліни “Основи системного 
огляду у клінічній психології (англ.)” доповнено науковими здобутками Аврамчука О. у проведенні та підготовці 
статей на основі системного огляду літератури. Проходження підвищення кваліфікації у напрямку КПТ викладачів 
кафедри, партнерський супровід від Українського інституту КПТ та досвід запрошених колег з Великобританії та 
Ізраїлю сприяв оновленню змісту навчальних дисциплін “Вступ до когнітивно-поведінкової терапії”, “Когнітивно-
поведінкова терапія низької інтенсивності” та “Когнітивно-поведінкова терапія: вибіркові теми (англ.)”, зокрема у 
підході до оцінювання практичних навичок як результатів навчання.  Також враховуються зміни й реформи у сфері 
психічного здоров'я в Україні, так за рекомендаціями стейкхолдерів було оновлено змістове наповнення “Клінічна 
психологія: сучасність, виклики та перспективи” (протокол №1 від 6.09.21: http://bit.ly/3iNf9ar).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання і наукові дослідження пов’язані з визначеною інституційною політикою та стратегією УКУ 
щодо інтернаціоналізації (http://bit.ly/3kbQGvA) та “Положенням про академічну мобільність” 
(https://bit.ly/3vY731K). 
У 2022 році студентка Ю. Кулик мала можливість бути прийнятою на навчання в Sigmund Freud University (Австрія); 
К. Тімакіна приймала участь у конкурсі на програму студентської мобільності у весняному семестрі 2023 в 
Університеті Нотр-Дам (США). Партнерства досягаються шляхом запрошення закордонних колег до викладання, 
проведення тематичних дискусій чи вебінарів (Luc Delannoy, Instituto de Neuroartes, France, 12-14.03.2020; Eva Regel, 
Loyola University, USA, 01.04.2022; Drs. Holly Prigerson & Paul Maciejewski, Weill Cornell Medicine, USA, 05.04.2022; 
Martina Knežević, Catholic University of Croatia, 15.06.2022). У активній розробці є науково-просвітницькі проєкти з 
міжнародними колегами та залученням до них студентів: Цірук К., Горчакова Т. - наукова апробація та 
імплементація протоколу психологічної підтримки Empower (Weill Cornell Medicine, USA, 2022), суспільно-
орієнтовані дослідження з колегами зі Department of Psychology King's College London Institute of Psychiatry 
(залучена Тімакіна К.), Division of Public and International Law, Brunel Law School (залучена Міловідова А.), The Ian 
Ramsey Centre for Science and Religion University of Oxford (залучена Дякун А.)
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, зокрема щодо організації контролю й 
оцінки якості навчання, регламентується наступними документами: “Положенням про освітній процес” 
(http://bit.ly/3ZwQEP4), “Положенням про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти” 
(http://bit.ly/3k0vyZc) та “Політикою забезпечення якості освітньої діяльності” (пункти “Студентоорієнтоване 
оцінювання” та “Атестація студентів”: http://bit.ly/3GXMVmp). 
Загальна система оцінювання курсу, завдання для обов’язкового виконання, вимоги до цих завдань, система 
нарахування балів та форми контрольного заходу описані у силабусах освітніх компонентів, й обговорюються зі 
студентами на початку семестру. Доступ для попереднього ознайомлення надається студентам через систему CMS. 
Методи оцінювання програмних результатів за дисципліною здійснюються шляхом самоконтролю: уміння 
самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз-рефлексія групової взаємодії (ПНР08); поточного контролю: 
опитування (ПНР01, ПНР03), ведення тематичної дискусії та представлення формулювання випадку (ПНР07, 
ПНР09), індивідуальна та групова діяльність (включаючи рольове моделювання психоедукації, діагностичного 
інтерв'ювання чи консультування (ПНР04-ПНР06), застосування психодіагностичних інструментів (ПНР02-
ПНР04), проектна діяльність, обговорення та розробка алгоритмів чи блок-схем (ПНР01, ПНР10, ПНР11) тощо), 
виконання пре- та постмодульних завдань у системі CMS UCU (різноманітні форми тестування та письмових завдань 
- ПНР01, ПНР03, ПНР10); та модульного (проміжного) контролю у системі CMS UCU, наприклад “підготуйте відео 
рольової гри діагностичного інтерв’ю (до 15 хв.) за обраною темою” (ПНР01-ПНР06, ПНР10, ПНР11).
Самостійна робота студентів організовується у вигляді опрацьовування наукових текстів, написання аналітичних 
есеїв чи проведення системного огляду, розробка алгоритмів чи формулювань клінічних випадків (ПНР1, ПНР10); 
проведення самостійних психодіагностичних досліджень, психоедукації чи консультативних інтервенцій (ПНР02, 
ПНР05, ПНР07) тощо.
Надійність тестових завдань забезпечується їх величиною, відповідністю програмі навчальної дисципліни, типами 
запитань, що мінімізують ймовірність угадування, й виконуються в комп’ютеризованій формі через систему CMS 
UCU. Вимоги до практичних завдань проміжного контролю та контрольних заходів щодо інтервенцій КПТ 
розроблені та відповідають вимогам УіКПТ як партнера програми та стейкхолдера.
Результати заходів, які оцінюються відміткою про виконання чи оцінкою, фіксуються в електронних журналах 
освітніх компонентів.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Викладачі ОП оприлюднюють заздалегідь критерії та методи оцінювання у силабусі, що розміщений в системі 
електронного навчання - CMS UCU. Цілі оцінювання освітнього компонента демонструють рівень досягнення 
запланованих результатів навчання, також несуть формувальний фокус, що передбачає зворотній зв’язок зі 
студентами. Викладач аналізує й обговорює зі студентами результати навчання (надає коментар у письмовій формі), 
обґрунтовуючи та комунікуючи студентам способи їх покращення. 
Оцінювання проводиться відповідно до встановлених правил та процедур, які прописані у “Положенні про порядок 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти” (http://bit.ly/3k0vyZc). Так, підсумковий семестровий 
контроль у формі заліку на ОП передбачає, що оцінка визначається як сума оцінок за змістові модулі (проміжний 
модульний контроль), в той час, як контроль у формі іспиту  розраховується з урахуванням екзаменаційних балів і 
балів за змістові модулі (50-70% загальної оцінки) за накопичувальною системою. 
Проведення атестації здобувачів освіти під час складання кваліфікаційних іспитів та захист кваліфікаційних робіт в 
УКУ регулюється “Положенням про екзаменаційну комісію” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/12/Polozhennya-pro-EK-zminy-2022.pdf)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Проведення поточного, проміжного (модульного), підсумкового контролю та система оцінювання визначені в 
“Положенні про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти” (http://bit.ly/3k0vyZc). 
Викладачі ОП інформують студентів на першому занятті про особливості системи оцінювання дисципліни: вимоги 
до виконання завдань та критерії оцінювання. Поточний контроль може відбуватися впродовж семестру відповідно 
до поточного плану освітнього компонента. Результат підсумкового семестрового контролю у формі заліку, на ОП 
оголошується викладачем на останньому занятті, або, з огляду на модульний формат навчання та комплексність 
проміжних контролів, після останнього терміну складання завдань відповідно до термінів зазначених у силабусі чи 
обговорених зі студентами.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти ОП “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії” 
повністю відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України другого (магістерського рівня) галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 564 від 
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24.04.2019 р.).
Атестація випускників освітньої програми спеціальності №053 «Психологія» проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного фахового іспиту та завершується видачею документів 
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з психології за 
спеціалізацією клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії. Атестація здійснюється відкрито і 
публічно.
Оновленні вимоги та методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи представлені "Рекомендаціями до 
написання кваліфікаційної роботи студентами-психологами" (http://bit.ly/3HaDf8i), кафедри клінічної психології 
ФНЗ УКУ від 21.03.2022 року (протокол вченої ради № 8 від 28 березня 2022 року: http://bit.ly/3ZNv5dA). Зміст 
кваліфікаційного фахового іспиту має комплексний характер і містить теоретичні питання з обов'язкових дисциплін 
фахової підготовки й завдання по розв'язанню клінічних задач, які складені на основі врахування переліку 
програмних результатів навчання: http://bit.ly/3QKN5B3.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Правила проведення контрольних заходів визначені в “Положенні про порядок оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти” (http://bit.ly/3k0vyZc), а процедура проведення контрольних заходів регулюється 
“Положенням про екзаменаційну комісію” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/12/Polozhennya-pro-EK-zminy-2022.pdf) та “Положенням про освітній процес” 
http://bit.ly/3ZwQEP4). Правила проведення контрольних заходів є чіткими й зрозумілими та доступні для всіх 
учасників освітнього процесу на сайті ЗВО: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/. Розклад екзаменаційної 
сесії складає деканат факультету і затверджує декан в терміни, встановлені навчальним планом. Цей розклад 
доводять до відома викладачів та здобувачів вищої освіти не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. 
Результати семестрових іспитів, кваліфікаційних іспитів та захист кваліфікаційних робіт оголошується у день їх 
проведення (можуть бути оголошені наступного дня)  й розміщуються журналі освітнього компонента в системі 
електронного навчання - CMS UCU.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об'єктивність та неупередженість екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів забезпечується комплексом 
засобів, зокрема: різними формами контролю та оцінювання; наявністю чітких критеріїв оцінювання, що 
представлені у силабусах дисциплін та оголошуються на початку семестру; завчасним ознайомленням студентів 
щодо контролю та оцінювання; чітким виставленням оцінок в електронному журналі на платформі CMS UCU; 
впровадження процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження; анонімне 
оцінювання робіт у системі CMS; залучення зовнішніх екзаменаторів (включаючи супервізорів від УіКПТ); 
оцінювання більше ніж одним екзаменатором тощо.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регламентуються “Політикою скарг і пропозицій” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polityka-skarg-i-propozytsij-ta-
poryadok-vyrishennya-konfliktnyh-sytuatsij-v-UKU-1.pdf). За час реалізації ОП, таких випадків не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок ліквідації академічної заборгованості, проведення та організація повторної атестації регламентуються 
наступними документами: розділ 9 “Положення про освітній процес” (http://bit.ly/3ZwQEP4); та розділом 3 
“Положення про порядок оцінювання результатів навчання” (http://bit.ly/3k0vyZc). 
Якщо під час екзаменаційної сесії студенти отримують незадовільну оцінку, вони мають право повторно скласти 
іспит двічі: вперше -  у терміни, визначені Академічним календарем після кожної сесії, за Талоном № 2; вдруге -  у 
випадку нездачі дисципліни за талоном № 2  – у присутності комісії, яку створює декан факультету, за талоном К. 
Якщо здобувач отримав одну незадовільну оцінку за талоном К, за рішенням комісії йому може бути запропоновано 
повторне прослуховування дисципліни, що не є пререквізитною для інших дисциплін (це не стосується здобувачів 
останнього семестру навчання). У такому випадку здобувач укладає договір про повторне прослуховування за 
додаткову оплату, а його переводять з академічною заборгованістю та кінцевим терміном її подолання. У разі 
отримання двох незадовільних оцінок перед комісією, або однієї незадовільної оцінки із пререквізитної дисципліни, 
здобувача відраховують з УКУ. Здобувач не має права на повторне складання іспитів та заліків, і його відраховують з 
УКУ у разі отримання трьох незадовільних оцінок за підсумками однієї екзаменаційної сесії (пункт 9.4 “Положення 
про освітній процес”). За цим пунктом у 2021-23 н.р. відраховано: Вяткіна А., Шиманська Т..

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів і подання апеляції регламентуються 
пунктом 6-м “Положення про екзаменаційну комісію” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/12/Polozhennya-pro-EK-zminy-2022.pdf) та п. 4 Про порядок розгляду  апеляції у Положенні 
про оцінювання: http://bit.ly/3k0vyZc  
Наразі ОП не мала досвіду вирішення випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних 
заходів.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика у питаннях академічної доброчесності, академічної свободи й запобігання плагіату регламентується 
наступним переліком документів, які описують засади академічної доброчесності в УКУ: пункт 10 “Положення про 
освітній процес” (http://bit.ly/3ZwQEP4); додатками 2 та 3 до наказу №170 від 16.04.21 “Політика у питаннях 
академічної етики та доброчесності” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Dodatok-2.-Polityka-dobrochesnosti.pdf) й “Політика забезпечення якості освітньої 
діяльності” (http://bit.ly/3GXMVmp); “Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам 
порушення академічної доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і 
науковій діяльності ЗВО “Український Католицький Університет”” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/2022.-Polozhennya-pro-zapobigannya-akademichnomu-
plagiatu.pdf); “Порядок використання системи Unicheck у ЗВО “Український католицький університет”” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/2022.-Poryadok-vykorystannya-
systemy-Unicheck.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Заходи із запобігання академічному плагіату у кваліфікаційних роботах студентів,
дисертаціях, наукових дослідженнях та публікаціях аспірантів, науково-педагогічних та
наукових працівників УКУ передбачають перевірку відповідальними особами на факультетах на наявність текстових 
збігів в системі Unicheck та за результатами перевірки підготовку "Висновку щодо оригінальності та самостійності 
виконання", який додається до пакета супровідних матеріалів та без якого робота не допускається до публічного 
захисту чи друку відповідно до "Порядку використання системи Unicheck у ЗВО "Український католицький 
університет" (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/2022.-Poryadok-
vykorystannya-systemy-Unicheck.pdf).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед спільноти передбачає проведення відкритих лекцій з залученням 
провідних фахівців та розвиток інформаційної кампанії щодо академічної доброчесності на сторінках Бібліотеки 
УКУ (http://bit.ly/3QP5aOd). У контракті кожного здобувача ОП є пункт про необхідність дотримання принципів 
академічної доброчесності при виконанні завдань в рамках дисципліни. В кожному силабусі та CMS в межах 
дисципліни прописуються політики академічної доброчесності, а також санкції у разі їхнього порушення. На ОП 
передбачено розгляд практичних аспектів питання академічного письма та доброчесності у рамках проходження 
науково-дослідницької практики та реалізації кваліфікаційної роботи. Вступаючи на магістерську програму 
здобувачі ознайомлюються з університетськими політиками сприяння доброчесності та підтверджують свою 
відданість культурі академічної етики та доброчесності. Здобувачі, які не здобули компетентностей з академічного 
письма та знань щодо академічної доброчесності можуть самостійно прослухати рекомендовані УКУ освітні курси, 
зокрема на онлайн платформах, з тематики академічної доброчесності до завершення першого семестру: 
“Академічна доброчесність” Ед Ера, “Академічна доброчесність в університеті” VUM. Також кожен претендент на 
отримання соціальної стипендії в межах виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті 
може обрати участь у події, або її організацію в УКУ, присвяченої тематиці академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У випадку коли викладач або інші офіційні особи, які проводять контрольні заходи, запідозрив або виявив факти 
фабрикації чи фальсифікації у письмових роботах здобувачів зобов'язаний письмово повідомити про це у 
доповідній записці керівника освітньої програми, декана факультету і здобувача. Після розгляду доповідної декан та 
керівник освітньої програми приймають рішення щодо застосування академічних або дисциплінарних заходів. 
Робота, у якій встановлено факти порушення академічної доброчесності, отримує незадовільну оцінку, а у випадку 
кваліфікаційної роботи - не допускається до захисту. Фабрикація чи фальсифікація у навчальній і науковій роботі є 
підставою для відрахування здобувача з Університету. Здобувач, який не згоден із встановленим фактом у його 
письмовій роботі, має право протягом двох робочих днів після його повідомлення про виявлення звернутися до 
декана факультету, на якому він навчається, для додаткової експертної перевірки наявності чи відсутності факту 
фальсифікації чи фабрикації. Протягом п'яти робочих днів після отримання заяви декан факультету своїм 
розпорядженням призначає викладача (експерта) чи групу викладачів (експертну комісію), які є фахівцями із 
відповідної спеціалізації, для перевірки матеріалів щодо встановлення факту фальсифікації чи фабрикації. 
Перевірка матеріалів здійснюється до п'яти робочих днів з моменту одержання розпорядження декана.
За час реалізації ОП не мала досвіду вирішення випадків порушення академічної доброчесності здобувачів.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Усі актуальні положення по кадрах і НПП розміщені на сайті УКУ: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-
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informatsiya/kadrove/. Конкурсний добір викладачів ОП реалізується згідно з “Політикою з управління персоналом 
Українського католицького університету”: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/12/Polityka-UKU-z-upravlinnya-personalom-2021.pdf. Забезпечення необхідного рівня 
професіоналізму викладачів ОП реалізується завдяки дотриманню положень “Порядку обрання та прийняття на 
роботу науково-педагогічних працівників”: http://bit.ly/3CGdjyR, та “Положенню про професійно-кваліфікаційні 
вимоги до претендентів на посаду науково-педагогічних працівників”: http://bit.ly/3vSXvVL. 
Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад ОП, з метою забезпечення відкритого й неупередженого 
відбору кандидатів, базується на принципах рівності, об’єктивності та обґрунтованості рішень щодо кандидатів. 
Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюються за конкурсом, розміщений на сайті УКУ: 
http://hr.ucu.edu.ua/vakansiyi/ 
Під час відбору кандидатів, окрім науково-педагогічних вимог, у процесі співбесід приділяється важлива увага до 
досвіду роботи у сфері психічного здоров’я (професійна лікарська діяльність, психотерапевтична та/чи 
консультаційна психологічна практика; проектна діяльність тощо).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

З метою ефективної організації та реалізації освітнього процесу на кафедрі створено Академічну раду програми 
(протокол засідання Вченої ради факультету: №2 від 23.10.2019 (http://bit.ly/3ksU4Cz), перегляд складу 
відбувається щороку), до якої входять роботодавці (в т.ч. з-поміж випускників). Роботодавці та їх представники 
беруть участь у розробці та рецензуванні ОП (О. Романчук, директор УіКПТ; О. Сувало, координатор розвитку 
послуг у громадах швейцарсько-українського проєкту “Психічне здоров’я для України”; Х. Шалак, співробітник 
міжнародної неурядової організації "Save the Children International", член ГО "Дестигма" інші). 
У співпраці з роботодавцями здійснюється імплементація та реалізація соціальних, освітніх, та наукових проєктів з 
залученням студентів. Так, на запит “The Sane Ukraine project”: https://saneukraine.org/, студенти Тімакіна К., 
магістратури долучилися до навчання та проходження просвітницької й діагностичної практик у часі війни. 
Студенти мають можливість бути долученими до сертифікатних проєктів організованих роботодавцями-партнерами 
ОП, як в якості учасників, так і організаційного персоналу, що розширює їх навички й компетентності у реалізації 
власних проєктів (проєкти та конференції від УіКПТ та ІПЗ УКУ): Лучко О., Рогозіна Н., інші.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Ключовими партнерами ОП є Інститут психічного здоров'я УКУ та Український інститут когнітивно-поведінкової 
терапії. Усі викладачі та співробітники є практикуючими фахівцями у сфері психічного здоров'я: О. Сувало 
(психіатр, координатор розвитку послуг у громадах швейцарсько-українського проєкту “Психічне здоров’я для 
України”) читає змістовий модуль на дисципліні “Клінічна психологія: сучасність, виклики та перспективи”; О. 
Плевачук (доцент кафедри психіатрії, психології та сексології ЛНМУ та психіатр Lviv Medical Center) читає 
дисципліну “Психологічна допомога при психотичних розладах”; Х. Шалак (психіатр, співробітник міжнародної 
неурядової організації "Save the Children International", член ГО "Дестигма") - змістові модулі на дисциплінах 
“Психологічна допомога при втраті” та “Основи психічного здоров'я”; Ю. Маслак (дитячий психіатр Центру “Коло 
сім'ї” - змістові модулі на дисциплінах “Психологічна допомога при нейророзвиткових розладах”, “Психологічна 
допомога при тривожних й афективних розладах дітей та підлітків”; психологи/психотерапевти з міжнародною 
акредитацією, які залучені до викладання та супервізій дисциплін КПТ напрямку: Г. Нетлюх, Л. Романчук, Ю. 
Стадницька, О. Купріян. Здобувачі ОП можливість ознайомитись з діяльністю експертів галузі та представників 
роботодавців через проведення аудиторних занять, супервізійний супровід консультативної практики та залученість 
студентів до сертифікатних програм й конференцій.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів в УКУ є одним з пріоритетів Стратегії 2025 та регламентується наступними 
документами: Положенням про підвищення кваліфікації  (зі змінами: http://bit.ly/3HeUWUu); Порядком реалізації 
програми розвитку молодих науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ (http://bit.ly/3w9MqQ3) та 
Положенням про оцінку ефективності працівників (http://bit.ly/3IXmvTA). 
УКУ сприяє навчанню в межах неформальної освіти завдяки доступності та партнерській підтримці, наприклад, 
Аврамчук О. відвідав онлайн-курс “Вступ до системного огляду та мета-аналізу” від університету Джона Гопкінса, 
освітня платформа Coursera, корпоративний доступ УКУ; Ніздрань О. - сертифікатна програма “Навички 
психологічного відновлення” від Швейцарсько-українського проєкту “MH4U” та ІПЗ УКУ (2021). Підтримує 
публікації статей у фахових та закордонних виданнях в межах проведення конкурсів внутрішніх наукових грантів 
УКУ: Avramchuk, O., Plevachuk, O.,  Koval, I. (2022). Bereavement and COVID-19: prevalence, comorbidity, and associated 
features among ukrainian sample. Wiadomosci lekarskie, 75(5pt2), 1299–1304. https://doi.org/10.36740/WLek202205212. 
Підтримує участь у міжнародних конференціях та форумах: Avramchuk O., IFCU 7th International Psychology 
Congress, 7-9 July 2022; Nizdran O., First Online World Conference for Positive and Transcultural Psychotherapy, 26-28 
November 2022; Grinko N., APA Society for military psychology (Division 19), Research symposium, November 7, 2022.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності в УКУ регламентується “Порядком реалізації програми 
розвитку молодих науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Poryadok-realizatsiyi-programy-rozvytku-molodyh-naukovo-
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pedagogichnyh-ta-pedagogichnyh-pratsivnykiv-UKU.pdf) та системою заохочувальних та компенсаційних виплат 
представлені у пункті 6 “Положення про оплату праці працівників УКУ” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennya-pro-oplatu-pratsi.pdf). Науковий внесок 
викладачів на національному та міжнародному рівнях преміюються відповідно Положення про засади преміювання 
працівників УКУ за виняткові досягнення у науковій праці (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/Rektorska-premiya_2022.pdf), а визнанням викладацької майстерності є вручення щорічної 
відзнаки “Викладач року” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-shhorichnu-vidznaku-Vykladach-roku.pdf). Викладачі ОП О. Аврамчук та О. 
Ніздрань стали лауреатами відзнаки “Викладач року” у 2021 та 2022 роках відповідно.
З метою підвищення викладацької майстерності в УКУ створено “Школу викладацької майстерності” 
(https://ceit.ucu.edu.ua/proekty/shkola-vikladatskoyi-majsternosti/), серед викладачів якої є викладачі ОП, що 
акредитується.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Відомість про матеріально технічне забезпечення УКУ містить актуальну інформацію станом на січень 2022 року: 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Materialno-tehnichne-zabezpechennya-
2022.pdf. Для забезпечення навчального процесу ОП використовуються дві авдиторії 041 та 045 у корпусі на 
Свєнціцького 17. Навчальні авдиторії 041 та 045 можуть вмістити до 45 осіб, обладнані ПК, мультимедійним 
проєктором та мають постійний доступ до мережі Інтернет. Кожен освітній компонент має необхідне навчально-
методичне забезпечення: силабуси, матеріали до лекцій, плани практичних занять, додаткові матеріали 
(включаючи записи пар чи лекцій запрошених фахівців), завдання до поточного та підсумкового контролю, 
завдання й інструкції до самостійної роботи, які розміщені у системі CMS UCU. Приміщення Центру психологічного 
консультування Інституту психічного здоров'я УКУ використовуються як навчальні лабораторії для моделювання 
рольових кейсів (з можливістю онлайн-трансляції до загальної авдиторії), самостійної роботи студентів та 
проходження діагностичної та консультативної практик студентів ОП. 
Книжкові фонди бібліотеки УКУ (https://center.ucu.edu.ua/biblioteka/) налічують понад 160 000 найменувань 
книжок та періодичних видань, є читальний зал з безоплатним доступом до мережі Інтернет й онлайн-ресурсів 
світових цифрових бібліотек та інституційний репозитарій (https://er.ucu.edu.ua/handle/1/958). 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Середовище УКУ формується на етосі та цінностях академічної спільноти (http://bit.ly/3ZxGdLe) й щороку 
проводить опитування серед студентів, випускників та працівників з метою вимірювання дієздатності прийнятих 
політик та рішень, виявлення і врахування цих потреб та інтересів усіх учасників освітнього процесу. Так станом на 
2022 рік, 100 % випускників засвідчують про відсутність корупції у поточному році, 100% опитаних випускників 
засвідчують про відсутність дискримінації та насилля у поточному році: http://bit.ly/3kb1BG7. Освітнє середовище 
УКУ задовольняє потреби та інтереси студентів шляхом надання доступу до безперервної освіти, залучення до 
викладання висококваліфікованих фахівців, матеріально-технічному забезпеченню освітнього процесу та 
доступність до соціокультурних (духовно-формаційних) активностей і заходів на території УКУ включно з 
Колегіумами. Тісна співпраця УКУ з органами студентського самоврядування (https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-
informatsiya/student/) та асоціацією випускників (https://alumni.ucu.edu.ua/) сприяє гнучкому реагуванню на запити 
здобувачів освіти. ОП, має власний Телеграм канал для випускників програми: https://t.me/+zHUgvaFaQQEyNTE6.  
Студенти мають можливість отримувати стипендії (https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/otrymaty-stypendiyu/), 
залучатись до проєкту наставництва УКУ: https://ucucareeroffice.wixsite.com/mentorship, до суспільно-орієнтованих 
та наукових проєктів ОП та консультуватися щодо питань кар'єри (https://sao.ucu.edu.ua/)

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП й регламентується 
“Положенням про Систему управління охороною праці (СУОП) в УКУ” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Systema-upravlinnya-OP.pdf). Навчальні приміщення 
відповідають чинним будівельним та санітарно-гігієнічним нормам, правилам пожежної безпеки, охорони праці та 
мають належні висновки про відповідність корпусів вимогам доступності для осіб з інвалідністю (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Vysnovky-pro-vidpovidnist-korpusiv-vymogam-
dostupnosti.pdf).
Студенти під час орієнтаційної зустрічі на початку семестру, як і викладачі, співробітники,  проходять інструктажі з 
охорони праці й протипожежної безпеки, інформуються про накази з питань охорони праці (включаючи 
інформацію щодо навчання та роботи у період пандемії та воєнний час https://ucu.edu.ua/study-on-campus/).
На території кампусів доступні медичні послуги та послуги психологічної підтримки й консультування 
(http://ipz.org.ua/tsentr/klinika-komanda/).  
Понад 73% випускників 2022 року відзначили, що середовище в УКУ було цілком комфортним для навчання, 
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особистісного й духовного розвитку студентів: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yejMFfTJYz3zPnTG6yxpVme9Io2MBrl4.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

ЗВО “Український католицький університет” створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної 
підтримки студентів реалізуючи Концепцію “Внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ВСЯ УКУ)” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/VSYA-UKU.pdf) та регламентуючись 
“Політикою забезпечення якості освітньої діяльності” (http://bit.ly/3GXMVmp).  Відділ освітніх політик здійснює 
моніторинг якості освітньої діяльності, координацію роботи навчальних підрозділів університету з питань якості 
освітнього процесу, аналіз і узагальнення стану освітньої діяльності. Освітня підтримка здобувачів вищої освіти в 
контексті питань організації навчання і викладання на ОП забезпечується завідувачем кафедри, викладачами 
навчальних дисциплін та кураторами практик (переважна більшість випускників ОП 2022 відмітила, що освітнє 
меню не потребує вдосконалення), а також взаємодією з деканатом Факультету наук про здоров'я (рівень 
задоволеності випускників ОП у 2022 цією підтримкою від деканату 4,37 з 5-и): зведений звіт за результатами 
опитувань студентів у 2021-2022 навчальному році стосовно якості викладання та організації побуту студентів УКУ:  
http://bit.ly/3vYubgm). Організаційна підтримка стосується складання графіків поточних занять, підсумкового 
контролю та взаємовідносин з адміністративних питань (лише 5,26% випускників відмітили, що прозорість 
організаційних процесів потребує вдосконалення). Інформаційна підтримка з освітніх і позанавчальних питань ОП 
здійснювалася через корпоративні електронні скриньки студентів, систему CMS, сайт УКУ та Facebook сторінку 
кафедри. Також для швидкої комунікації зі студентами та підтримки освітнього процесу використовувалися 
соціальні месенджери та онлайн платформи для відео конференцій. 
Консультативна підтримка з питань психологічного благополуччя та психічного здоров'я надається Центром 
психологічного консультування УКУ (http://ipz.org.ua/tsentr/klinika-komanda/) та психологічною Пораднею від 
кафедри психології та психотерапії ФНЗ УКУ. Також ЗВО реалізує соціальну підтримку через можливість 
отримувати стипендії (https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/otrymaty-stypendiyu/), отримувати консультації щодо 
працевлаштування від Відділу студентської кар'єри (https://career.ucu.edu.ua/), бути долученими до духовно-
формаційних активностей від Деканату душпастирських справ (https://spiritual.ucu.edu.ua/), тощо.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в УКУ забезпечуються виконанням 
“Політики захисту вразливих осіб” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Polityka-zahystu-vrazlyvyh-osib-UKU-2020.pdf) й “Супроводом студентів з особливими 
освітніми потребами та/або інвалідністю” (https://sao.ucu.edu.ua/suprovid-osib-z-osoblyvymy-potrebamy/pidtrymka-
studentiv-z-osoblyvymy-potrebamy/). Служба супроводу поширює на прохання викладачів спеціальні (адаптивні) 
технології викладання та координує зусилля підрозділів на задоволення освітніх потреб студентів, забезпечує 
послуги та підтримку, що дозволяють урівняти можливості студентів у навчанні. Від 2018 року УКУ має висновки 
про відповідність корпусів вимогам доступності для осіб з інвалідністю (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Vysnovky-pro-vidpovidnist-korpusiv-vymogam-
dostupnosti.pdf).
За актуальний період реалізації ОП навчається три особи з особливими освітніми потребами (Вороняк А., Сарбаєва 
О., Селєвньова О.). З урахуванням фізичних особливостей магістрантів (порушення зору) під час занять 
модифікувалися завдання й активності (підсумкові проводилися у вербальний спосіб, а тексти надавалися у 
відповідному форматі, щоб електронні додатки для незрячих могли зчитувати їх), також залучалися асистенти з-
поміж викладачів чи студентів, які допомагали при виконанні завдань, які потребували повного функціонування 
зору.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Найважливішим пріоритетом діяльності УКУ є формація спільноти викладачів і виховання молодого покоління на 
засадах академічної доброчесності та дотриманні чітких етичних норм і християнської моралі та поваги до її 
особистої гідності, тому   врегулювання конфліктних ситуацій є важливим аспектом ЗВО й висвітлені у правах та 
обов'язках учасників освітнього процесу відповідно до пункту 8-го “Статуту ЗВО УКУ” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/STATUT-ZVO-UKU-2020.pdf), пункті 3-му про основні 
аспекти соціальної стійкості“Політики про екологічну та соціальну стійкість УКУ” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polityka-pro-ekologichnu-ta-sotsialnu-stijkist-UKU.pdf) та 
“Положенні про запобігання плагіату та інших видів порушення академічної доброчесності…" (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/2022.-Polozhennya-pro-zapobigannya-akademichnomu-
plagiatu.pdf).
Правила вирішення конфліктних ситуацій передбачають процедури  щодо розгляду повідомлень про сексуальні 
домагання, дискримінацію та одержання неправомірної вигоди (хабарництво) реалізуються із забезпеченням 
належної конфіденційності відповідно до “Політики скарг і пропозицій та вирішення конфліктних ситуацій в УКУ” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polityka-skarg-i-propozytsij-ta-
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poryadok-vyrishennya-konfliktnyh-sytuatsij-v-UKU-1.pdf) та пунктом 6-м “Положення про екзаменаційну комісію” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Polozhennya-pro-EK-zminy-2022.pdf) 
за умов оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів і подання апеляції (розділ 4 про 
апеляцію http://bit.ly/3k0vyZc ). 
Усі звернення від здобувачів освіти чи викладачів (працівників) подаються у письмовій формі, відповідно 
фіксуються з усіма супровідними документами. Не пізніше ніж за 10 днів після подання скарги (заяви), має бути 
прийнято рішення на основі розгляду звернення й у разі потреби додаткових матеріалів, пов’язаних з їх розглядом 
та вживають заходів необхідних для об’єктивного розв'язання поставлених питань (наприклад, проведення 
інтерв'ювання). Після винесення рішення, усі зацікавлені сторони мають бути поінформовані й у випадку подання 
оскарження рішення, апеляція подається у письмовій формі.
Фахівці Центру психологічного консультування ІПЗ УКУ можуть надавати  консультації та психологічну допомогу 
викладачам, співробітникам та здобувачам вищої освіти у разі виникнення конфліктних ситуацій. Викладачі ОП як 
фахівці-психологи включаються до робочих груп та комісій щодо врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією). 
За час існування ОП звернень здобувачів освіти або викладачів щодо конфліктних ситуацій не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно з визначеною 
інституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти регламентованими 
наступними документами:  “Положення про запровадження та розвиток освітніх програм” (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2021/04/1.Polozhennya-pro-zaprovadzhennya-ta-rozvytok-
osvitnih-program.pdf) та “Політика забезпечення якості освітньої діяльності” (http://bit.ly/3GXMVmp)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура перегляду ОП здійснюється раз на рік, або частіше за необхідності (як при введенні Стандарту) чи за 
зверненням від стейкхолдерів. Зібрану інформацію аналізують і на її основі оновлюють ОП, щоб забезпечити її 
відповідність сучасним вимогам. Характеристики оновленої освітньої програми публікують. Порядок перегляду 
освітніх програм здійснюється на основі п. 3.5 “Положення про запровадження та розвиток освітніх програм” й 
супроводжується: протоколом засідання групи забезпечення освітньої програми за участю стейкголдерів (за 
наявності - академічної ради освітньої програми); протоколами вчених рад факультету та Університету про 
затвердження оновлених профілів освітніх програм; публікацією проєкту оновленого Профілю освітньої програми 
на сайті УКУ з метою отримання зауважень та пропозицій від стейкголдерів: https://ucu.edu.ua/proekty-opysu-
osvitnih-program-i-navchalnyh-planiv/; публікацією затвердженого оновленого Профілю програми на сайті Вікі УКУ 
із врахуванням пропозицій всіх зацікавлених сторін: https://wiki.ucu.edu.ua/osvitni_prohramy.
Попередній перегляд з оновленням освітнього профілю ОП у 2020 році у зв’язку із затвердженням стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. Під час перегляду ОП у 2021 році внесені зміни до коректного формулювання 
програмних результатів навчання відповідно до Стандарту освіти (протокол Вченої ради УКУ №10 від 12.05.21, 
http://bit.ly/3XDynhv). Перегляд ОП для 2022 року розпочато у грудні-листопаді 2021 році й завершено у березні 
2022 року з рекомендованими змінами (протокол Вченої ради УКУ №8 від 30.03.22, http://bit.ly/3iJB967): уточнено 
мету освітньої програми з врахуванням профілю випускника УКУ (https://bit.ly/3Zsafjv); оновлено розділ 2. “Освітні 
компоненти освітньої програми та їх логічна послідовність” з урахуванням перенесення “Просвітницької практики” 
на перший семестр 1-го року навчання з метою оптимізації розподілу між семестрами та інтеграцією практик з 
суспільно-орієнтованим напрямком; внесені зміни до змістового наповнення освітніх компонентів з урахуванням 
відгуків випускників.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Студенти залучаються через періодичні опитування відповідно до Порядку організації, аналізу та представлення 
результатів опитування студентів стосовно якості викладання (http://bit.ly/3X6koRw). Щороку гарант освітньої 
програми та члени робочої групи мають спільні зустрічі зі студентами, де обговорюють очікувані результати 
навчання та пропозиції до організації та змісту програми, наприклад зустрічі зі студентами 1-2-го курсів та 
випускниками 2020 року від 18.12.2020 щодо змін до ОП та НП для набору 2021-2022н.р. (протокол №6 від 
22.12.20), аналогічна зустріч для 2022-2023 н.р. відбулися 17 грудня (протокол №6 від 21.12.21) та 21 лютого 
(протокол №11 від 7.03.22: https://bit.ly/3ZSd2mu). Побажання студентів враховуються через розширення переліку 
навчальних дисциплін за вибором, впровадження окремих навчальних дисциплін (розбиттям на логічні освітні 
компоненти), або рекомендаціями до змістового оновлення дисциплін, які є логічно наближеними до предметної 
області висловленої пропозиції, обговорення розширення можливостей виробничої практики з огляду на актуальні 
виклики (№12 від 21.03.22: https://bit.ly/3iFJurw). 
На засіданнях кафедри за участі академічної ради (до якої входять представники від студентів та випускників) 
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обговорюються результати опитування випускників програми по завершенню навчання й впродовж наступного 
року після завершення магістерської програми, в т.ч. пропозиції щодо змін до ОП: https://bit.ly/3kb1BG7. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студенти ОП через участь у засіданнях Вчених рад факультету та університету можуть брати участь у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості ОП. Студенти ОП входять до складу академічної ради та можуть через 
представників у ній подавати пропозиції чи обговорювати виклики забезпечення якості ОП. На жаль, залученість до 
роботи студентського уряду та інших проєктів з самоврядування є обмеженою як через модульний формат навчання, 
так і з орієнтацією Студентського уряду на бакалаврські програми.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Взаємодія з роботодавцями як зовнішніми партнерами у процесах забезпечення якості ОП реалізується шляхом їх 
залучення до академічної ради програми, робочими зустрічами та опитуваннями щодо ринку праці та компетенцій 
на які є попит. Серед роботодавців є випускники програми, які підтримують розвиток і виступають в якості 
запрошених гостей чи асистентів до викладання, чи практики (Криськів О., Шалак Х., Колесник Х., інші). Для 
прикладу, програма отримала позитивні відгуки та підтримує співпрацю з наступними роботодавцями: Інститут 
психічного здоров'я УКУ, Україно-швейцарський проєкт “Психічне здоров'я для України”, ГО “Центр підтримки осіб 
з психічними розладами “Дестигма””, Центр здоров'я та розвитку “Коло сім'ї”, Центр розвитку сім'ї та особистості 
“Навички життя”, які також є випускниками програми або є працедавцями для випускників 
(https://drive.google.com/drive/folders/1hfEX3dgzdaVYW5gbbYItmD4K-lFmjTnO?usp=share_link).
За підсумками співпраці взято до уваги такі пропозиції роботодавців: формування компетентностей у майбутніх 
фахівців, щодо прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності та при роботі в кризових умовах, 
використовувати та імплементувати доказові техніки та програми психосоціальної підтримки та релевантні методи 
діагностики психічного стану, формувати суспільну орієнтованість та підтримку реформування системи 
громадського психічного здоров'я за моделями мультидисциплінарності.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускники програми проходячи опитування щодо якості викладання на ОП, мають можливість зазначити свій 
професійний статус чи кар'єрний шлях (очікувану траєкторію працевлаштування). Також на ОП проводяться 
періодичні опитування випускників програм щодо їх думки як практикуючих фахівців та кар'єрного шляху після 
завершення освіти. Додатковим джерелом інформації щодо професійного розвитку є інформація від партнерів 
програми та працедавців, які надають відгуки чи звертаються за рекомендаціями щодо майбутніх кандидатів. Так, 
щороку ми цікавимося кількістю наших випускників, які вступили до сертифікатних програм до УіКПТ з метою 
акредитації як КПТ-терапевта, маємо позитивні відгуки від працедавців, де працюють наші випускники чи надаємо 
рекомендаційні листи до вступу в аспірантуру (Інститут соціальної та політичної психології м. Київ, Львівський 
національний університет м. Львів, Oxford University London UK) або для працевлаштування (UNICEF Ukraine). Не 
менш важливим джерелом є спілкування у професійних спільнотах чи під час науково-практичних заходів.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В рамках процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, за час її реалізації виявлено ряд недоліків та пропозицій 
до змін, та  прийнято наступні рішення: відповідно до зауваження стосовно формулювання програмних результатів 
навчання освітнього профілю ОП 2020 року, внесено зміни до коректного формулювання програмних результатів 
навчання відповідно до Стандарту освіти обговорено й враховано при формуванні профілю 2021 (протокол Вченої 
ради УКУ №10 від 12.05.21, http://bit.ly/3XDynhv); зауваження стосовно оформлення силабусів виправлено 
відповідно до Розпорядження про оновлення силабусів освітніх компонентів (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2022/07/Zminy-do-Rozporyadzhennya-14.06.22.pdf); на 
основі аналізу опитування випускників програми за період 2020-2022 років виявлені потреби у модифікації освітніх 
компонентів чи змістових модулів з висвітленням наступних тем й побажань студентів/випускників: “види 
психотерапії, чим вони відрізняються, на чому спеціалізуються”; “цикл курсів з “християнства” адаптувати до потреб 
психологічного фаху”; “зменшення кількості англомовних курсів”. Пропозиції обговорені на засіданнях кафедри, 
рішення реалізовані у змінах до освітніх компонентів та при обговоренні зі студентами; пропозиція стосовно 
перегляду розподілу навантаження між семестрами 2-го року навчання у зв'язку дисциплінами ДВВУ, 6 кредитів з 
2-го семестру перенесено до 1-го, що дозволило зробити навантаження рівномірним та розширити дисципліну 
“Практикум з клінічного інтерв'ювання” (протокол засідання кафедри №12 21.03.22, https://bit.ly/3iFJurw); на 
основі аналізу опитування випускників програми 2020-2022, запропоновані зміни в організації навчальних 
практик: запит на проведення практик наживо на клінічних базах чи центрах психологічної допомоги прийнято до 
реалізації з 2022-2023 з урахуванням умов воєнного стану (протокол №19 від 01.07.22: http://bit.ly/3XhRgqD); на 
основі щосеместрових опитувань студентів стосовно якості викладання (http://bit.ly/3X3enot), виявлено потребу 
студентів, які вступили на програму без базової психологічної освіти з охоплених тем математичної статистики та 
обробки даних. Прийнято рішення проведення у міжмодульний період додаткових консультацій в межах підготовки 
кваліфікаційної роботи. На основі аналізу опитувань випускників програми за період 2020-2022 
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(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yejMFfTJYz3zPnTG6yxpVme9Io2MBrl4) виявлено факт недостатньої 
поінформованості стосовно прозорості навчального процесу, зокрема у часі впровадження карантину та організації 
змішаного формату навчання, прийнято рішення посилити контроль за виконанням вимог до забезпечення якості 
освіти на ОП (протокол №19 від 01.07.22: http://bit.ly/3XhRgqD).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії” успішно пройшла первинну акредитацію у 
червні 2018 року. Водночас експертна комісія зауважила за доцільне надати рекомендації щодо подальшого 
вдосконалення освітньої діяльності. Зміни, які відбулися за результатами акредитації: впродовж останніх 5-ти років 
зросла кількість публікацій у фахових виданнях та участь науково-педагогічних працівників у міжнародних 
конференціях і проєктах. Так, слід зазначити, що гарант програми О. Аврамчук має 3-и публікації у фахових 
наукових журналах, які індексуються в наукометричній базі SCOPUS, О. Ніздрань є постійним учасником 
міжнародних конференцій з позитивної психотерапії й одним з рецензентів фахового міжнародного видання за цим 
напрямком (the PPT Journal “The Global Psychotherapist”, DOI: 10.52982/197700), викладачі кафедри професор І. 
Коваль, доценти О. Плевачук та М. Єсип мають публікації у наукових журналах, які індексуються в наукометричній 
базі SCOPUS; рекрутингова кампанія розпочинається у жовтні кожного року й триває до завершення подання 
документів до вступу. Окрім публічних заходів, які проводить кафедра, важливими заходами для пошуку 
абітурієнтів є співпраця з професійними спільнотами, впровадження сертифікатних курсів та постійна комунікація з 
випускниками програми. Щороку маємо повний набір студентів на 1-й курс магістратури; впродовж останніх 5-ти 
років було опубліковано 6 статей у фахових виданнях спільно зі студентами (http://bit.ly/3J5fkIG), включаючи статті 
на основі дослідницьких проєктів. Студенти є учасниками професійних конференцій та активними учасниками 
спільноти КПТ терапевтів України. На базі програми у період 2017-2021 рр. було реалізовано понад 5-ь науково-
практичних проєктів спільних зі студентами, результати більшості з яких були опубліковані чи представлені на 
конференціях (робочих групах фахових спільнот), для прикладу Цірук К., Горчакова Т. (вступ 2021 року) злучені до 
проєкту адаптації протоколу психосоціальної підтримки EMPOWER (Enhancing, Mobilizing the POtential for Wellness 
and Emotional Resilience, 2022) в межах тем кваліфікаційних робіт, тези Цірук К. представлені на І-а Міжнародна 
науково-практична конференція «Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху 
глобалізації», 2022: http://bit.ly/3W6IZnY.  
Здійснюється постійний моніторинг та своєчасне оновлення інформації на веб-сайті ЗВО УКУ 
(https://wiki.ucu.edu.ua/kafedra_klinichnoi_psykholohii), лендінгу освітньої програми (https://cbt.ucu.edu.ua/), та 
сторінках кафедри у  соціальних  мережах (https://www.facebook.com/groups/clinical.psy.ucu) задля ефективної 
комунікації та доступності освіти.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Для напрацювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в УКУ (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/VSYA-UKU.pdf у 2017 році було створено робочу групу за 
участі внутрішніх зацікавлених сторін: викладачів, науковців, студентів, навчально-допоміжного та 
обслуговувального персоналу. У 2020 році оновлено список відповідальних осіб за напрацювання Політик 
внутрішньої системи забезпечення якості 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Onovlenyj-spysok-osib-vidpovidalnyh-
za-napratsyuvannya-polityk-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti.pdf). Політики УКУ публічні та відкриті, 
формуються із залученням всіх внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів. Напрацьовані та описані всі процеси кожної з 
політик є основою злагодженої внутрішньої системи забезпечення якості, яка формується циклом безперервного 
вдосконалення. Академічною радою та групою забезпечення ОП не менше кожного циклу програми проводиться 
моніторинг і періодичний перегляд ОП, щоб гарантувати досягнення встановлених цілей і відповідають потребам 
студентів і суспільства (реалізація здійснюється відповідно до Політики забезпечення якості освітньої діяльності 
(http://bit.ly/3GXMVmp). Питання якості навчального процесу на ОП розглядаються на засіданнях кафедри та 
факультету не рідше одного разу на півріччя.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Статуту ЗВО “Український католицький університет”
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/STATUT-ZVO-UKU-2020.pdf) 
основну відповідальність за внутрішнє забезпечення якості освіти, несуть ректор та керівники навчальних 
структурних підрозділів. Ректорат, як виконавчий орган, погоджує розв'язання питань щодо контролю за якістю 
роботи науково-педагогічних працівників. Вчена рада УКУ визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 
забезпечення якості освіти й оновлення ОП. Керівник ОП забезпечує організацію освітнього процесу, виконання НП 
і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання та розвитку викладацької майстерності 
науково-педагогічних працівників. Керівник ОП (гарант), група забезпечення у співпраці з кафедрою/факультетом 
та відділом освітніх політик проводять поточний моніторинг і періодичний перегляд ОП (самооцінку програми у 
часі проходження акредитації). Відділ освітніх політик УКУ здійснює внутрішній моніторинг якості освітньої 
діяльності відповідно до “Порядку організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно 
якості викладання” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Poryadok-
provedennya-opytuvannya-v-UKU.pdf) та “Політики забезпечення якості освітньої діяльності” 
(http://bit.ly/3GXMVmp)
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут ЗВО 
“Український католицький університет”
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/STATUT-ZVO-UKU-2020.pdf); 
Правила внутрішнього (трудового) розпорядку (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Pravyla-vnutrishnogo-trudovogo-rozporyadku-1.pdf); Положення про освітній процес 
(http://bit.ly/3ZwQEP4); Положення про проведення практики студентів (http://bit.ly/3QAhyBz); Положення про 
академічну мобільність (http://bit.ly/3vY731K); Положення про порядок оцінювання знань здобувачів 
(http://bit.ly/3k0vyZc); Правила прийому на навчання до ЗВО УКУ (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2022/07/Pravyla-pryjomu-UKU-2022_zminy-lypen.pdf); та 
ін. 
Усі відповідні документи розміщені на веб-сайті УКУ і перебувають у відкритому доступі.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкти опису освітніх програм і навчальних планів: https://ucu.edu.ua/proekty-opysu-osvitnih-program-i-
navchalnyh-planiv/
Офіційна інформація (https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/) - Ліцензування та акредитація - Відгуки та 
пропозиції щодо освітніх програм УКУ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWDUof_6L0oqzcSnaF18QuJvjOoCRTr8nUGoBTNQakozEc8w/viewform

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Сторінка факультету наук про здоров'я (https://health.ucu.edu.ua/) - Клінічна психологія з основами когнітивно-
поведінкової терапії (лендінг ОП): https://cbt.ucu.edu.ua/ 
Сторінка кафедри клінічної психології на Вікі УКУ: https://wiki.ucu.edu.ua/kafedra_klinichnoi_psykholohii
Сторінка освітньої програми на Вікі УКУ: 
https://wiki.ucu.edu.ua/osvitni_prohramy:klinichna_psykholohiia_z_osnovamy_kohnityvnopovedinkovoi_terapii
Профіль ОП: https://drive.google.com/file/d/1WvLqsfAGo6cvKrDHLGg0YwVVFjZd8XOI/view

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: відповідність ОП змісту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 “Психологія” з 
урахуванням сучасних вимог до підготовки фахівців-психологів та попиту на вітчизняному і регіональних ринках 
праці; унікальність та актуальність спеціалізації “клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”; 
здобуття студентами компетентностей з когнітивно-поведінкової терапії низької інтенсивності зі сертифікацією від 
УіКПТ; важливим фокусом ОП є суспільно-орієнтована практична складова підготовки магістрів у сфері 
громадського психічного здоров'я; залученість висококваліфікованих фахівців зі сфери охорони психічного здоров'я 
до викладання та супервізійного супроводу студентів, і тісна співпраця з роботодавцями та ГО зі сфери охорони 
психічного здоров'я з метою формування реалістичних перспектив фахової спеціалізації й працевлаштування; 
постійне підвищення кваліфікації викладачів долучених до реалізації ОП шляхом стажування, проходження 
навчальних програм з психотерапевтичної спеціалізації фахівця та дотичних до фаху спеціальностей (біоетика, 
психіатрія/наркологія, соціально-політичні науки), участь у конференціях та фахових робочих групах тощо; 
сприяння розвитку викладацької майстерності та активна залученість у спільнотні ініціативи в УКУ; сприяння 
розвитку навичок самореалізації та самоосвіти студентів шляхом вільного доступу до бібліотечних баз наукових 
даних, використанням навчальної платформи CMS UCU для ефективної організації самостійної роботи та 
оцінювання навчальних результатів, активним залученням до інтервізійної роботи у малих групах та супервізійним 
супроводом впродовж усього циклу навчання, наявністю широкого набору дисциплін вільного вибору з пропозицій 
Університету та відкритої спільноти, яка плекає спільні цінності та інтереси.
Слабкими сторонами ОП є: обмеження доступності студентів до клінічних баз та інших установ, які надають 
психосоціальну підтримку й допомогу, через карантинні обмеження та воєнний стан; недостатня 
інтернаціоналізація за ОП, зокрема реалізація програм академічної мобільності, програм обміну чи освітніх 
компонентів з викладанням за типом «international/global classroom» (основними викликами є обмежена кількість 
програм, які пропонують можливості для академічної мобільності студентів магістрів зі спеціалізацією у клінічній 
психології та розходженням вимог до здобувачів освіти, зокрема допуску до консультативної практики); недостатнє 
оптимізування  процесу впроваджування елементів дистанційного навчання та освітніх онлайн-компонентів на 
запит студентів та суспільства; недосконалість процедур обрання дисциплін вибіркового компонента ОП та 
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залучення студентів до своєчасного вибору.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП обумовлені Стратегією УКУ 2025 (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Strategiya-2025-final-27.19.pdf?
fbclid=IwAR3b10Pk29HsPzrBLpfGnOgE75E0ZMKUi1cBBIRTvxARdytgynjdnePQxRI) та наявними недоліками. Для 
підвищення ефективності ОП планується підготовка і реалізація таких заходів: Удосконалення роботи з залученням 
випускників (як фахівців-практиків) до формування цілей та стратегій розвитку ОП, й реалізації освітніх 
компонентів відповідно до вимог сьогодення та потреб суспільства; Розширення використання і вдосконалення 
елементів дистанційного навчання для організації продуктивної, прозорої та зручної навчальної діяльності, 
об’єктивного зворотного зв’язку; Створення умов та можливостей для розробки викладачами якісних онлайн-курсів, 
які будуть використовуватися як для потреб ОП, так і назовні як професійних сертифікатних програм для 
підвищення кваліфікації психологів, академічної мобільності студентів чи проведення курсів дистанційного 
навчання для ширшої громадськості; Розширення можливостей співпраці для забезпечення доступної 
консультативної діяльності магістрів у межах практик та їх більш активного залучення до суспільно-орієнтованих 
проєктів у сфері громадського психічного здоров'я; Розширення співпраці ЗВО з роботодавцями та врахування 
вимог ринку праці до рівня кваліфікації та актуального запиту суспільства при вдосконаленні набору та змісту 
освітніх компонентів на ОП “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”; Удосконалення 
наявних та розробка нових освітніх компонентів за вибором в структурі ОП; Удосконалення процедур обрання 
дисциплін вибіркового компонента ОП; Стимулювання спільної реалізації наукових досліджень зі студентами ОП 
шляхом надання викладачам підтримки для здобуття зовнішніх та внутрішніх грантів і збільшення кількості 
публікацій у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах; Налагодження співпраці із 
закладами вищої освіти з-за кордону з метою забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників кафедри, студентської академічної мобільності та спільної реалізації суспільно-орієнтованих (наукових) 
проєктів; Сприяти залученню іноземних фахівців до викладання на ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Прах Богуслав Антоні

Дата: 24.01.2023 р.

Сторінка 23



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Основи психічного 
здоров’я

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОПЗ_2022
-2023.pdf

2n/M2D8pkL0OOo8
IgALHMe5JGbjK5gd

AcAGWIf/zUN8=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності

навчальна 
дисципліна

Силабус_КПТ_низ_
інт_2022-2023.pdf

dd6CIKf5M7wv7ZGz
aE6DJ5lNA8Ou0pW

Ek0KTeDqQjQs=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії

навчальна 
дисципліна

Силабус_Вступ_до
_КПТ_2022-

2023.pdf

PqVMSIlGNeEsbF2pi
5jldypDGlyWMvpLK

1GTZLj+LMw=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
розладах 
нейрокогнітивного 
розвитку (РСА, ГРДУ, 
інтелектуальна 
неповносправність)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_нейрокогніт_розл

_2022-23.pdf

uAo0C9FSt8Qvv7n/y
cebITp8AecgKvFsaC

XTummelvc=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
розладах особистості

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_РО_2022-23.pdf

rEIQp9PAmtWfxuGl
xKKctwRu83wL8J30

njv1aiFUQJo=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3



Психологічна 
допомога при втраті

навчальна 
дисципліна

Силлабус 
Псих_доп_втрата

_2022-23.pdf

dJvpDf6TMmQEqCd
tT1Hl2Dq6f+diJ+/wl

5MGgnpXHTU=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психосоматика: 
психологічна 
допомога при 
психосоматичних 
порушеннях

навчальна 
дисципліна

Силабус_Психосом
атика_2022-23.pdf

gj1wDPm8I/hqXYyV
Sp3BgpEh9wo4wL01

T3H5uE8eVX4=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
порушеннях інтимної 
сфери

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_розл_інтим_сфер

и_2022-23.pdf

0Q/LBWtbb1Dq83E9
06hARtNbvha4Kak
WQJCJiwNBLfM=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
розладах 
психотичного спектра

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_розлади_психоти
чного_спектру_20

22-23.pdf

ZLDknB6f3XPu7Poo
FGWiOblG89rMkjR
NQAxG+DFQxgQ=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
розладах пов’язаних з 
вживанням 
психоактивних 
речовин та різного 
роду залежностями

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_розл_вживан_ПА

Р_2022-23.pdf

R4V0JpaXc+Gd/rK
HOD0XowcWW86yF
IzymgeQpx+wgPY=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Психологічна 
допомога при 
поширених 
тривожних та 
афективних розладах

навчальна 
дисципліна

Силабус_Псих_доп
_пошир_тривож_а
фект_розл_2022-

23.pdf

hode9QjuLlcJyJFeue
4LksWkmIaJNfRnllI

WXidPP50=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 



кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Освіта дорослих: 
організація та 
проведення тренінгів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Освіта_д
орослих_2022-

23.pdf

dLC+yRvaXCp+RAF
04kJNPvw4uSS344Q

9abV8819ZWp8=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

навчальна 
дисципліна

Силабус_Практику
м_інтерв'ю_2022-

2023.pdf

wUnuf18uSvZZGuZc
wbjk05epNz8HkNGr

8mCe30wZJVk=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 
кваліфікаційних 
(магістреських) 

робіт 2021-22.pdf

yeUub9OZ04KgSRhI
BG8CbAE5n53m0+E

ZM9SmmbRtIK8=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Консультаційна 
практика

практика Робоча програма з 
Консультаційна 

практика 2022.pdf

td1z3WPJH4nVgn6f
PZI4dpzsI2sg5zD1le2

1P8iKCmE=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3, 
супервізійна кімната 043

Діагностична 
практика

практика Робоча програма з 
Діагностична 

практика 
(2022).pdf

ucb3qUHIParTR5Tg
NLtZcusf8hrYc9tO38

itmUlixxs=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету, консультаційні 
кімнати для рольового 
моделювання з можливістю 
відеотрансляції ауд. 042.3, 
супервізійна кімната 043

Просвітницька 
практика

практика Робоча програма з 
Просвітницької 

практики 2022.pdf

VAm1NWp26OCACX
0h+3ycgZvoI5Dd/bx

Jg7HJExYN/f8=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Науково-дослідницька практика Робоча програма з 6k7Tkx0P+kqrbBvp Навчальна аудиторія 041/045 з 



практика Науково-
дослідницька 

практика 2022.pdf

MR1XAFr3g1w9IvZc
3HIv2AmDvEQ=

ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
комп'ютерний клас з ліцензійною 
програмою SPSS ауд. 002, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Християнство: віра, 
богослужіння, мораль

навчальна 
дисципліна

Силабус_Християн
ство_ 

Віра_Богослужіння
_Мораль.pdf

w4Xjx44KGiqcFBIQj
yCUp3595/LTBDnZq

UYhjSU27qc=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Християнська 
духовність: духовно-
психологічна 
інтеграція

навчальна 
дисципліна

Силабус_Християн
ська_Духовність.p

df

25GpjzrMdQXQLvlR
cVW8NOkBefkXHPe

if48orn2lkEo=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

навчальна 
дисципліна

Syllabus_Clin_psy_i
n_GP_English.pdf

TUMWEP2CYmWVu
Tf8zMnybKdlmLYCL
ciW5KTXLsNgmu0=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Fundamentals of 
Mental Health: selective 
topics in English

навчальна 
дисципліна

Syllabus_Fund_MH
ealth_English.pdf

h9tT0Hudyx79/GCn
btEpvOPXmzrSNUsi

bkX1NJgg+1c=

Навчальна аудиторія з ПК з 
ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Cognitive-behavioral 
therapy (selective topics 
in English)

навчальна 
дисципліна

Syllabus_CBT_Engli
sh_2022-23.pdf

3TRyhT4OCJp3C0ca
amDEJ5j/5fR8H4jM

7pX/Mf++4nw=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

навчальна 
дисципліна

Syllabus_Systematic
_review_English.pdf

2mN7EViG/x47dCE0
vB2coQuN8iq7nw7c

T5sQmm2R4f4=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
комп'ютерний клас з ліцензійною 
програмою SPSS ауд. 002, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету



Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

навчальна 
дисципліна

Силабус_Дослідниц
ькі_методи_2022-

23.pdf

EogR3ORyZUbnDJ9
e+vjE9GT844lzUk0il

xU72FQHaHQ=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
комп'ютерний клас з ліцензійною 
програмою SPSS ауд. 002, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Клінічна_
психологія_2022-

23.pdf

+1hLT95f8eoEGZe4c
GlL9oKTAzaItlpOYH

x7JyJRTrs=

Навчальна аудиторія 041/045 з 
ПК з ліцензійною операційною 
системою WIN10, проєктор, 
система для безпровідної 
передачі звуку та 
відеотрансляції, ліцензійний 
пакет Office 365 та ZOOM, 
освітня платформа CMS UCU, 
доступ до безпровідного 
Інтернету

Кваліфікаційний 
екзамен

підсумкова 
атестація

Програма_кваліфік
аційного_екзамену

_2021-22.pdf

TxG0DHY2j52VW8p
ULsbZJ9wEMgUox
Wyf+9EHhId8AII=

Комп'ютерний клас (ауд. 002), 
ліцензійний пакет Office 365 та 
ZOOM, освітня платформа CMS 
UCU, доступ до безпровідного 
Інтернету

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

426905 Блозва 
Павло 
Ігорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047174, 
виданий 

16.05.2018

1 Когнітивно-
поведінкова 
терапія низької 
інтенсивності

Навчання  за 
спеціалізацією 
програми та 
дисципліни: 
Український інститут 
когнітивно-
поведінкової терапії 
«Базові техніки 
когнітивно-
поведінкової терапії», 
17.01.2019 - 21.12.2019, 
170 год, 5,7 кредитів
Додаткове навчання  
за спеціалізацією 
програми: LABA / 
Сертифікат від 
05.05.2022 / розвиток 
особистісних 
здібностей / 0,4 
кредитів ЄКТС (14 
год.)
Публікації за 
предметом 
дисципліни: 
Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 



(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
Інші публікації:
1. Блозва П.І. (2017). 
Структурні 
компоненти 
політичної культури: 
психологічні чинники 
становлення. 
Проблеми політичної 
психології, 4(18), 253-
267. 
https://politpsy.org/ind
ex.php/popp
2. Блозва П.І. (2017). 
Активізація соціальної 
взаємодії як чинник 
підвищення рівня 
прояву структурних 
компонентів 
політичної культури 
молодої особи. 
Психологічні 
перспективи, 29, 21-
35. 
http://psychoprospects.
vnu.edu.ua/index.php/
psychoprospects
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1.  Блозва П., 
Стадницька Ю. (2021). 
«Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької 
інтенсивності». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122026
2. Блозва П., 
Стадницька Ю. (2022). 
“Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії ”. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2223007
3. Аврамчук О., Блозва 
П., Сеник О. (2022). 
“Дослідницькі методи 
в сфері психічного 
здоров’я”. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223006
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація відповідно 
предмету дисципліни:
1. Блозва, П. (2022) 
Можливості КПТ 
низької інтенсивності 
в розгортанні 
психологічних 
ресурсів особи: на 
прикладі роботи 
тривожними 
проявами у часі 
пандемії. 
Психосоціальні 
ресурси особистісного 
та соціального 
розвитку в епоху 
глобалізації: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 



Тернопіль, 
Західноукраїнський 
національний 
університет, 4-5 
листопада 2022 року) 
в 2 т.Тернопіль: ЗУНУ, 
2022. Т2. С. 148-152
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах: 
- 2022/2023 – 
навчальна програма 
"Resilience under 
duress", розроблена 
Бізнес-школою УКУ, 
Центром Лідерства 
УКУ та Інститутом 
психічного здоров'я 
УКУ в межах проєкту 
Психічне здоров'я для 
України за підтримки 
Посольства Швейцарії 
в Україні 
(https://lvbs.com.ua/ed
ucation/programs/ex-
ed/resilience-under-
duress/)
Консультування 
підприємств: надання 
послуг згідно 
договору А-2021-012 
від 01 грудня 2021 
року ФОП Денис А.С.
Член Асоціації 
політичних 
психологів України з 
12.05.2015
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2021 
року

430019 Бригадир 
Марія 
Богданівна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018334, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017948, 
виданий 

24.10.2007

21 Освіта 
дорослих: 
організація та 
проведення 
тренінгів

Стажування та 
додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. Університет Матея 
Бела  / Сертифікат від 
30.09.2020 / 
педагогіка та 
психологія вищої 
школи; методика 
викладання і 
навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
2. Батумський 
державний 
університет імені 
Шота Руставелі / 
Сертифікат від 
22.10.2021 / 
педагогіка та 
психологія вищої 
школи; методика 
викладання і 
навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
3. Вармінсько-
Мазурський 
університет / 
Сертифікат від 
30.06.2019 / 
педагогіка та 
психологія вищої 
школи; методика 
викладання і 



навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
4. Львівський 
психоаналітичний 
інститут ментального 
здоров'я / Сертифікат 
від 22.09.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 5 
кредитів ЄКТС (154 
год.)
5. Українська 
Асоціація Позитивної 
Психотерапії УАПП, 
Український Інститут 
Крос-Культурної 
Психотерапії та 
Менеджменту УІПП у 
співпраці з 
Всесвітньою 
Асоціацією  
Позитивної та 
Транскультуральної 
Психотерапії WAPP, 
Українською Спілкою 
Психотерапевтів УСП, 
секція Позитивної 
Психотерапії ППТ / 
Сертифікат від 
29.03.2022 / 
Травматична криза: 
самодопомога, перша 
психологічна 
допомога та кризові 
інтервенції / 0,2 
кредитів ЄКТС (6 год.)
Публікації
1. Бригадир М. (2018). 
Особливості появи та 
відчуття емоції страху 
в сучасному 
суспільстві. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні 
науки»., 1(2), 20-24. 
http://pj.journal.kspu.e
du/index.php/pj/article
/view/449/417
2. Бригадир М. (2021). 
Теорія та методологія 
сімейної позитивної 
психотерапії. Габітус, 
28, 42-46. 
https://doi.org/10.3284
3/2663-5208.2021.28.6
3. Бригадир М. , 
Бамбурак Н. (2022). 
Особливості 
соціально-
психологічної 
реабілітація ветеранів 
війни та членів їх 
сімей (прикладний 
аспект). Габітус, № 39, 
262-267. DOI 
https://doi.org/10.3284
3/2663-
5208.2022.39.47
4. Бригадир М. (2022). 
Якість життя батьків, 
які доглядають за 
дитиною з аутизмом. 
Communication as a 
factor of transparency 
of social interaction: 
psychological, 
historical, legal, 



economic and political 
dimensions., Ełk 2022, 
85-94. 
http://www.uwm.edu.p
l/elk/aktualnosci/polsk
o-ukrainska-
wspolpraca-naukowa
5. Бригадир М., 
Бамбурак Н. (2022). 
Теоретичні аспекти 
аналізу проблематики 
психічного здоров’я 
людини. Габітус, № 
42, 259-264. 
http://habitus.od.ua/2
022 
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація:
- Бригадир М.Б. 
(2018). Особливості 
організації взаємодії 
суб’єктів освітнього 
процесу за умов 
інклюзивної освіти. 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Україна 
в умовах 
реформування 
правової системи: 
сучасні реалії та 
міжнародний досвід», 
м. Тернопіль, 
Тернопільський 
національний 
екнономічний 
університет, 20-
21квітня 2018 року. – 
Тернопіль: 
Економічна 
думка.http://dspace.w
unu.edu.ua/bitstream/
316497/28699/1/288.P
DF 
- Бригадир М.Б. 
(2018). Роль і 
значення шкільного 
психолога в 
організації 
інклюзивного 
навчання. Інновації 
партнерської 
взаємодії освіти, 
економіки та 
соціального захисту в 
умовах інклюзії та 
прагматичної 
реабілітації соціуму: 
матеріали II 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – м. 
Кам’янець-
Подільський, 
Подільський 
спеціальний 
навчально-
реабілітаційний 
соціально-
економічний 
коледж.https://posek.k
m.ua/wp-
content/uploads/2020/
02/Podilsky_college_te
zy.pdf 
- Бригадир М.Б. 
(2018). Використання 
арт-терапії у 
відновлені та 



збереженні 
психічного здоров’я 
особистості. 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Психічне здоров’я  
особистості у 
кризовому 
суспільстві» / уклад. 
З. Р. Кісіль. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.https://www1.lv
duvs.edu.ua/uk/karta-
dokumentiv/category/1
48-conference-
2018.html?
download=610:psykhic
hne-zdorovya-
osobystosti-u-
kryzovomu-suspilstvi-
zbirnyk-tez-iii-
vseukrainskoi-naukovo-
praktychnoi-
konferentsii-19-
zhovtnia-2018-roku" 
- Бригадир М.Б. 
(2019). Психологічний 
комфорт як 
профілактика 
психосоматичних 
захворювань. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (18 
жовтня 2019 року) / 
уклад. З. Р. Кісіль. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.file:///C:/Users/
avramchuk.md/Downlo
ads/18_10_2019.pdf 
- Бригадир М.Б. 
(2020). 
Психологічний 
комфорт як 
профілактика 
психосоматичних 
захворювань. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (23 
жовтня 2020 року) / 
уклад. З. Р. Кісіль. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.https://www1.lv
duvs.edu.ua/uk/library
/materialy-naukovykh-
konferentsii.html
Членкиня WORLD 
ASSOCIATION FOR 
POSITIVE AND 
TRANSCULTURAL 
PSYCHOTHERAPY 



(WAPP) з 30.03.2021; 
Національна 
психологічна 
асоціація з 01.01.2019
Приватна 
психотерапевтична 
практика з 2019

207907 Когут 
Світлана 
Ярославівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
доктора наук 

ДД 011123, 
виданий 

15.04.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 033759, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

023118, 
виданий 

17.06.2010

20 Освіта 
дорослих: 
організація та 
проведення 
тренінгів

Участь у програмі 
міжнародних обмінів 
та стажувань:
1. Стажування в 
Українському 
вільному університеті 
(Мюнхен, ФРН, 
липень 2018 р.);
2. Академічна 
мобільність 
(Еразмус+) у 
Державній вищій 
професійній школі 
(Тарнув, РП,  листопад 
2019 р.).
Публікації:
1. Когут С. Педагогіка 
праці: польський 
ринок праці під 
впливом процесів 
європейської 
інтеграції. 
Освітологія. 2018. № 
7. С. 77‒83.
2. Когут С. До питання 
спеціальностей 
професійної 
педагогічної 
підготовки (з досвіду 
Республіки Польща). 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
праць. 2018. Вип. 61. 
Т. 2. С. 84‒91.
3. Когут С. Адаптація 
європейських вимог 
до професійної 
підготовки фахівців у 
Республіці Польща 
(2004‒2010 рр.). 
Теорія та методика 
навчання та 
виховання: зб. наук. 
праць. 2018. Вип. 45. 
С. 98‒116.
4. Когут С. Концепція 
дослідження та 
періодизація 
становлення та 
розвитку педагогіки 
праці у Республіці 
Польща. Інноваційна 
педагогіка: наук. 
журн. 2019. Вип. 10. С. 
97‒104.
5. Когут С. Розвиток 
наукових напрямів 
педагогіки праці 
Республіки Польща: 
європейський 
контекст (2004‒2012 
рр.). Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
2019. Вип. 70. С. 126‒



131.
Публікація у 
монографії:
1. Когут С. Я. 
Становлення та 
розвиток педагогіки 
праці у Республіці 
Польща (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ століття): 
монографія / за ред. 
С. О. Сисоєвої. Львів: 
УКУ, 2019. 432 с. 
Участь у міжнародних 
проектах:
- учасниця Проєкту з 
вивчення методики 
організування, 
творення, 
презентування 
діяльності «Театру 
пригнічених», 
організованого 
Чеською громадською 
організацією 
«Асоціація з 
міжнародних питань 
(Asociace 
promezinárodní otázky, 
АМО (Прага, Чехія), 
Університетом  ім. Т.Ґ 
Масарика (Брно, 
Чехія) за підтримки 
Чеської агенції 
розвитку (2015);
- співорганізаторка та 
консультантка з 
соціально-
педагогічних питань 
спільного проекту з 
наставництва «Освіта 
долає бар’єри» ГО 
«Omnis» і 
«Sublimitas» (США) та 
освітньої програми 
«Соціальна 
педагогіка» 
Українського 
католицького 
університету (Україна) 
(2015-2019 рр.);
- керівниця 
дослідницького 
проєкту «Практикум 
соціальної роботи: 
моделі, кейси, 
інструменти» (робоча 
назва), підтриманого 
дослідницьким 
грантом «Наукового 
замовлення 
Університету» в межах 
цільової програми 
Цілісного людського 
розвитку; грант 
отримано 2021 р., 
завершення проєкту 
січень 2023 року.
Науково-популярні 
публікацій:
- Когут Світлана 
(10.12.2019). Про тих, 
хто виховує серце 
народу. Патріарша 
катехитична комісія 
УГКЦ (сайт). 
https://ct.ugcc.ua/catec
hism/catechism-
activity/29308;
- Дім: досвід 
прийняття. Практики 



включення в Україні 
та Італії. Практичні 
рекомендації / [кол. 
авт. Золотова, А., 
Когут, С., Кокоячук, 
Ю., Куц, О., Маццола, 
Е., Муньяно, С., 
Назар, Н., 
Розвадовська, Т., 
Філоненко, О., 
Фролова, Є.]; за ред. 
Фролової Є. Харків: 
Центр європейської 
культури «Данте», 
2020. 144 с.;
- Когут Світлана. 
Вступ до 
університетських 
студій: базовий крок 
до навчання упродовж 
життя. Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування 
освітнього простору 
навчального закладу: 
світовий та 
вітчизняний вимір. 
Матеріали 
Міжнародної 
конференції (Львів). 
2019, с. 121-122;
- Miłosz Wawrzyniec 
Romaniuk, Joanna 
Łukasiewicz-Wieleba, 
Svitlana Kohut (2020). 
Nauczyciele akademiccy 
wobec kryzysowej 
edukacji zdalnej. E-
mentor nr 5 (87).
- Miłosz Wawrzyniec 
Romaniuk,  Svitlana 
Kohut, Joanna 
Łukasiewicz-Wieleba 
(2021). Studenci wobec 
kryzysowej edukacji 
zdalnej. Polsko-
ukraińskie badania 
porównawcze. Cyfrowy 
tubylec w szkole — 
diagnozy i otwarcia. 
Tom IV Edukacja 
zdalna w cieniu 
pandemii — wielogłos 
akademicki. Redakcja 
naukowa Marzenna 
Nowicka, Joanna 
Dziekońska. Toruń. 
Wydawnictwo Adam 
Marszałek. s. 48-68.
Робота у складі 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або факхової 
передвищої освіти 
МОН: член Науково-
методичної комісії 11 
«Охорона здоров’я та 
соціальне 
забезпечення» 
спеціальності 231 
«Соціальна робота» 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки України 
(Київ, Україна) з 2019 
р.; експерт з 
акредитації освітніх 
програм 



Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (Київ, 
Україна) з 2019 р.;

426935 Коваль 
Ірина 
Андріївна

професор, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
доктора наук 
ДД 007581, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019074, 
виданий 

11.09.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016283, 
виданий 

22.02.2007

21 Психологічна 
допомога при 
поширених 
тривожних та 
афективних 
розладах

Публікації за 
спеціальністю 
програми:
1. Коваль, І.А. (2018). 
Забезпечення 
ефективної взаємодії 
лікаря з пацієнтом. 
Актуальні проблеми 
психології. Зб. наук. 
праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН 
України, 22, 85-97. 
http://appsychology.or
g.ua/data/jrn/v9/i11/10
.pdf
2. Коваль, І.А., Скурат 
К.О. (2021). Аналіз 
кореляції між 
ступенем фіброзу 
печінки та 
вираженість 
симптомів депресії у 
хворих на НАЖХП.. 
Психосоматична 
медицина та загальна 
практика., 6(2), 1-3. 
DOI: 
10.26766/pmgp.v6i2.28
0 Режим доступу: 
https://e-
medjournal.com/index.
php/psp/article/view/2
80/497
3. Koval, I., Skurat, K., 
Khaustova, O. (2021). 
Peculiarities of the 
psychological state of 
patients with chronic 
non-infectious liver 
diseases. European 
Psychiatry, 64(S1), 
S247-S247. DOI: 
https://doi.org/10.1192
/j.eurpsy.2021.662 – 
Indexing Scopus
4. Koval, I., Onufriieva, 
L., Honcharuk, N. 
(2022). Psychological 
Directions of Social-
Personality Traits 
Formation in Preschool 
Children. International 
Journal of Special 
Education, 37(3), 1047-
1062. 
https://www.internatio
naljournalofspecialeduc
ation.com/submission/i
ndex.php/ijse/article/vi
ew/249 – Indexing 
Scopus
5. Koval, I., Gudkin, L., 
Lunov, V. (2022). The 
Attributive and Stylistic 
Determination of the 
Internal Picture of 
Smokers’ Psychological 
Health. Tobacco 
Regulatory Science 
(TRS), 8,3(1), 4-40. The 
Attributive and Stylistic 
Determination of the 
Internal Picture of 
Smokers’ Psychological 



Health | Tobacco 
Regulatory Science 
(TRS) (tobreg.org) – 
Indexing Scopus
6. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 
2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
Публікація у 
монографії:
1. Коваль І.А., Чабан 
О.С., Асанова А.Е. 
(2020). Практична 
психосоматика: 
депресія . К.: 
Видавничий дім 
Медкнига
2. Коваль І.А., Чабан 
О.С., Асанова А.Е.  
(2021). Практична 
психосоматика: 
депресія. 2-ге 
видання, перероблене 
та доповнене. К.: 
Видавничий дім 
Медкнига. 
3. Чабан О.С., 
Хаустова О.О., Коваль 
І.А. (2021). 
Комунікативні 
навички лікаря. К.: 
Видавець Заславський 
О.Ю.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Люблінський  
католицький 
університет Іоанна 
Павла  II / Сертифікат 
від 12.08.2018 / 
Здобутки та тенденції 
університетської 
освіти в країнах ЄС / 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Society for The 
Support of Publishing 
Initiatives and 
Scientific Mobility 
Limited School of Social 
and Behavioural 
Sciences  / Сертифікат 
від 05.02.2021 / 
Methodology for 
interdisciplinary 
research in medical 
psychology and 
behavioural medicine  / 
4,8 кредитів ЄКТС 
(144 год.)

426935 Коваль 
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професор, 
Сумісництв
о
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ДД 007581, 
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Диплом 
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21 Психологічна 
допомога при 
порушеннях 
інтимної сфери

Публікації за 
спеціальністю 
програми:
1. Коваль, І.А. (2018). 
Забезпечення 
ефективної взаємодії 
лікаря з пацієнтом. 
Актуальні проблеми 
психології. Зб. наук. 



11.09.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016283, 
виданий 

22.02.2007

праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН 
України, 22, 85-97. 
http://appsychology.or
g.ua/data/jrn/v9/i11/10
.pdf
2. Коваль, І.А., Скурат 
К.О. (2021). Аналіз 
кореляції між 
ступенем фіброзу 
печінки та 
вираженість 
симптомів депресії у 
хворих на НАЖХП.. 
Психосоматична 
медицина та загальна 
практика., 6(2), 1-3. 
DOI: 
10.26766/pmgp.v6i2.28
0 Режим доступу: 
https://e-
medjournal.com/index.
php/psp/article/view/2
80/497
3. Koval, I., Skurat, K., 
Khaustova, O. (2021). 
Peculiarities of the 
psychological state of 
patients with chronic 
non-infectious liver 
diseases. European 
Psychiatry, 64(S1), 
S247-S247. DOI: 
https://doi.org/10.1192
/j.eurpsy.2021.662 – 
Indexing Scopus
4. Koval, I., Onufriieva, 
L., Honcharuk, N. 
(2022). Psychological 
Directions of Social-
Personality Traits 
Formation in Preschool 
Children. International 
Journal of Special 
Education, 37(3), 1047-
1062. 
https://www.internatio
naljournalofspecialeduc
ation.com/submission/i
ndex.php/ijse/article/vi
ew/249 – Indexing 
Scopus
5. Koval, I., Gudkin, L., 
Lunov, V. (2022). The 
Attributive and Stylistic 
Determination of the 
Internal Picture of 
Smokers’ Psychological 
Health. Tobacco 
Regulatory Science 
(TRS), 8,3(1), 4-40. The 
Attributive and Stylistic 
Determination of the 
Internal Picture of 
Smokers’ Psychological 
Health | Tobacco 
Regulatory Science 
(TRS) (tobreg.org) – 
Indexing Scopus
6. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 



2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
Публікація у 
монографії:
1. Коваль І.А., Чабан 
О.С., Асанова А.Е. 
(2020). Практична 
психосоматика: 
депресія . К.: 
Видавничий дім 
Медкнига
2. Коваль І.А., Чабан 
О.С., Асанова А.Е.  
(2021). Практична 
психосоматика: 
депресія. 2-ге 
видання, перероблене 
та доповнене. К.: 
Видавничий дім 
Медкнига. 
3. Чабан О.С., 
Хаустова О.О., Коваль 
І.А. (2021). 
Комунікативні 
навички лікаря. К.: 
Видавець Заславський 
О.Ю.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Люблінський  
католицький 
університет Іоанна 
Павла  II / Сертифікат 
від 12.08.2018 / 
Здобутки та тенденції 
університетської 
освіти в країнах ЄС / 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Society for The 
Support of Publishing 
Initiatives and 
Scientific Mobility 
Limited School of Social 
and Behavioural 
Sciences  / Сертифікат 
від 05.02.2021 / 
Methodology for 
interdisciplinary 
research in medical 
psychology and 
behavioural medicine  / 
4,8 кредитів ЄКТС 
(144 год.)

146651 Аврамчук 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021818, 

виданий 
16.05.2014

10 Психологічна 
допомога при 
розладах 
особистості

Публікації по 
предмету дисципліни: 
Avramchuk, O., 
Hlyvanska, O. (2018). 
Comparative Analysis 
of Modern Methods of 
Psychotherapy for 
Patients with 
Borderline Personality 
Disorder. European 
Journal of 
Interdisciplinary 
Studies, 10(1). 
http://doi.org/10.24818
/ejis.2018.04
Інші фахові публікації 
(зазначено лише англ. 
мовою):
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 



anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Avramchuk, O., 
Plevachuk, O., & 
Suvalo, O. (2022). 
Social avoidance as a 
pathogenetic link 
between social anxiety 
disorder and post- 
traumatic experience: 
the review. Proceeding 
of the Shevchenko 
Scientific Society. 
Medical Sciences, 66(1). 
https://doi.org/10.2504
0//ntsh2022.01.10 – 
Indexing Scopus
3. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 
2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
4. Avramchuk O. & 
Shalak K. (2020). 
Application of 
cognitive-behavioral 
therapy techniques as 
the method of early 
intervention in 
psychotic disorders’ 
therapy. Hellenic 
Journal of Nursing 
Science 13(1): 32-40, 
DOI: 
https://doi.org/10.2428
3/hjns.202014
5. Avramchuk O. & 
Ostryzhko, J. (2020). 
The use of psycho-
education based on the 
CBT protocol using a 
single-session virtual 
exposure within the 
psychological support 
of students with a fear 
of public speaking: 
results of a pilot study. 
Psychosomatic 
Medicine and General 
Practice, 5(1), 
e0501224. 
https://doi.org/10.2676
6/pmgp.v5i1.224
Навчання за 
спеціалізацією 
дисципліни: 
Міжнародне 
товариство 
схемотерапії (США) / 
Сертифікат від 
17.11.2022 / Schema 
Therapy: The Model, 
Methods & Techniques 



/ 1 кредитів ЄКТС (24 
год.)
Стажування та 
додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми та 
викладацької 
майстерності з 2109 
по 2022 роки від 
Університет Мак 
Юена, Канада; 
Національний 
університет "Києво-
Могилянська 
Академія"; Всесвітня 
організація охорони 
здоров'я (онлайн);  
Університет Джонса 
Гопкінса, міжнародна 
освітня платформа 
Coursera (зокрема 
курс "Introduction to 
Systematic Review and 
Meta-Analysis", 
сертифікат 
H3ZP2N3AR6Z2); 
Deep Teaching 
Solutions, USA, 
міжнародна освітня 
платформа Coursera; 
інші загальною 
кількістю 569 години, 
18,5 кредитів.
Публікація у 
монографії: Аврамчук 
О. (2021). 
Актуальність та 
виклики захисту прав 
дітей, які живуть з 
проблемами 
психічного здоров’я. 
Centre for Eastern 
Europe Research UWM 
in Olsztyn, ISBN 978-
83-61605-55-3. – 
Колективна 
монографія
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси: 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів у 
дітей та підлітків 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 177 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 178
- Аврамчук О. (2019). 
ДВВ.2.18-19. Допомога 
в надзвичайних 
ситуаціях: психічне 
здоров'я, поведінка та 
комунікація. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 179 



- Аврамчук О. (2018). 
ДВВ.1.18-19. 
Громадське психічне 
здоров'я. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
180 
- Аврамчук О. (2020). 
Вступ до 
університетських 
студій (модуль 
"Навчання 
психологічний лайф-
хак") (2019-2020) . 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 211 
- Аврамчук О. (2020). 
СЯ.19-20. Основи 
психічного здоров'я та 
психосоціального 
благополуччя. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 212 
- Аврамчук О. (2020). 
Класифікація та 
діагностика розладів 
психічного здоров’я у 
соматичній та 
неврологічній 
практиці (англ. 
мовою)(2.2019-2020). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 213 
- Аврамчук О. (2021). 
Психологічна 
допомога при 
поширених 
тривожних та 
афективних розладах. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122018
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах:
- 2021/2022 – 
Реалізація наукового 
проекту «The Effect of 
Social Media on 
Academic Performance, 
Mental Health and 
Sleep (SMAMS): A 
Feasibility Randomized 
Control Trial» (2021) 
від King’s College 
London 
(Великобританія). 
Співвиконавець від 
кафедри клінічної 
психології Аврамчук 
О. 
- 2021/2022 – Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті в 
межах Global Forum 
on Bioethics in 
Research "Ethical issues 
arising in research with 
people with mental 
health conditions"
- 2021/2022 – 
Співвиконавець 
освітнього проекту 
спільної магістерської 
програми з біоетики, 
що реалізується 
Школою біоетики УКУ 
та Neiswaner Institute 
for Bioethics at Loyola 
University Chicago`s 
Stritch School of 
Medicine (США)



- науковий керівник 
або відповідальний 
виконавець наукової 
теми (проекту) – 
NF/FNZ_2021_001. 
"Дослідження 
особливостей 
переживання втрати 
серед людей, які 
проживають з 
соціально-тривожним 
розладом"
Робота у складі 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН: НМК 11 з 
охорони здоров'я та 
соціального 
забезпечення, 
спеціальність 225 
"Медична 
психологія"; з  2021 
року – член групи 
експертів МОЗ з 
питань проходження 
інтернатури  за 
спеціальністю 
«Медична 
психологія»
Член - АСОЦІАЦІЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І 
ПСИХОАНАЛІТИКІВ 
УКРАЇНИ з 01.01.2014
Приватна 
психологічна 
практика з 2008 року

146651 Аврамчук 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021818, 

виданий 
16.05.2014

10 Fundamentals 
of systematic 
review in 
clinical 
psychology (in 
English)

Стажування та 
додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми та 
викладацької 
майстерності з 2109 
по 2022 роки від 
Університет Мак 
Юена, Канада; 
Національний 
університет "Києво-
Могилянська 
Академія"; Всесвітня 
організація охорони 
здоров'я (онлайн);  
Університет Джонса 
Гопкінса, міжнародна 
освітня платформа 
Coursera (зокрема 
курс "Introduction to 
Systematic Review and 
Meta-Analysis", 
сертифікат 
H3ZP2N3AR6Z2); 
Deep Teaching 
Solutions, USA, 
міжнародна освітня 
платформа Coursera; 
Міжнародне 
товариство 
схемотерапії (США), 
інші загальною 
кількістю 569 години, 
18,5 кредитів.
Публікації (зазначено 
лише англ. мовою):
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 



Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Avramchuk, O., 
Plevachuk, O., & 
Suvalo, O. (2022). 
Social avoidance as a 
pathogenetic link 
between social anxiety 
disorder and post- 
traumatic experience: 
the review. Proceeding 
of the Shevchenko 
Scientific Society. 
Medical Sciences, 66(1). 
https://doi.org/10.2504
0//ntsh2022.01.10 – 
Indexing Scopus
3. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 
2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
4. Avramchuk O. & 
Shalak K. (2020). 
Application of 
cognitive-behavioral 
therapy techniques as 
the method of early 
intervention in 
psychotic disorders’ 
therapy. Hellenic 
Journal of Nursing 
Science 13(1): 32-40, 
DOI: 
https://doi.org/10.2428
3/hjns.202014
5. Avramchuk O. & 
Ostryzhko, J. (2020). 
The use of psycho-
education based on the 
CBT protocol using a 
single-session virtual 
exposure within the 
psychological support 
of students with a fear 
of public speaking: 
results of a pilot study. 
Psychosomatic 
Medicine and General 
Practice, 5(1), 
e0501224. 
https://doi.org/10.2676
6/pmgp.v5i1.224
6. Avramchuk, O., 
Hlyvanska, O. (2018). 
Comparative Analysis 
of Modern Methods of 
Psychotherapy for 
Patients with 
Borderline Personality 



Disorder. European 
Journal of 
Interdisciplinary 
Studies, 10(1). 
http://doi.org/10.24818
/ejis.2018.04
Публікація у 
монографії: Аврамчук 
О. (2021). 
Актуальність та 
виклики захисту прав 
дітей, які живуть з 
проблемами 
психічного здоров’я. 
Centre for Eastern 
Europe Research UWM 
in Olsztyn, ISBN 978-
83-61605-55-3. – 
Колективна 
монографія
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси: 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів у 
дітей та підлітків 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 177 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 178
- Аврамчук О. (2019). 
ДВВ.2.18-19. Допомога 
в надзвичайних 
ситуаціях: психічне 
здоров'я, поведінка та 
комунікація. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 179 
- Аврамчук О. (2018). 
ДВВ.1.18-19. 
Громадське психічне 
здоров'я. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
180 
- Аврамчук О. (2020). 
Вступ до 
університетських 
студій (модуль 
"Навчання 
психологічний лайф-
хак") (2019-2020) . 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 211 
- Аврамчук О. (2020). 
СЯ.19-20. Основи 
психічного здоров'я та 
психосоціального 
благополуччя. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 212 
- Аврамчук О. (2020). 
Класифікація та 
діагностика розладів 
психічного здоров’я у 
соматичній та 



неврологічній 
практиці (англ. 
мовою)(2.2019-2020). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 213 
- Аврамчук О. (2021). 
Психологічна 
допомога при 
поширених 
тривожних та 
афективних розладах. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122018
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах:
- 2021/2022 – 
Реалізація наукового 
проекту «The Effect of 
Social Media on 
Academic Performance, 
Mental Health and 
Sleep (SMAMS): A 
Feasibility Randomized 
Control Trial» (2021) 
від King’s College 
London 
(Великобританія). 
Співвиконавець від 
кафедри клінічної 
психології Аврамчук 
О. 
- 2021/2022 – Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті в 
межах Global Forum 
on Bioethics in 
Research "Ethical issues 
arising in research with 
people with mental 
health conditions"
- 2021/2022 – 
Співвиконавець 
освітнього проекту 
спільної магістерської 
програми з біоетики, 
що реалізується 
Школою біоетики УКУ 
та Neiswaner Institute 
for Bioethics at Loyola 
University Chicago`s 
Stritch School of 
Medicine (США)
- науковий керівник 
або відповідальний 
виконавець наукової 
теми (проекту) – 
NF/FNZ_2021_001. 
"Дослідження 
особливостей 
переживання втрати 
серед людей, які 
проживають з 
соціально-тривожним 
розладом"
Робота у складі 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН: НМК 11 з 
охорони здоров'я та 
соціального 
забезпечення, 
спеціальність 225 
"Медична 
психологія"; з  2021 
року – член групи 



експертів МОЗ з 
питань проходження 
інтернатури  за 
спеціальністю 
«Медична 
психологія»
Член - АСОЦІАЦІЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І 
ПСИХОАНАЛІТИКІВ 
УКРАЇНИ з 01.01.2014
Приватна 
психологічна 
практика з 2008 року

430032 Плевачук 
Оксана 
Юріївна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
медичний 

університет 
імені Данила 
Галицького, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
110101 

Лiкувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 005422, 

виданий 
29.03.2012

9 Основи 
психічного 
здоров’я

Навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. Національний 
університет охорони 
здоров’я України ім. 
П.Л. Шупика / 
Сертифікат від 
24.03.2021 / 
міждисциплінарний 
підхід у збереженні 
здоров'я людини / 0,5 
кредитів ЄКТС (16 
год.)
2. Національний 
університет охорони 
здоров’я України ім. 
П.Л. Шупика / 
Сертифікат від 
05.03.2021 / 
Фармакологічне 
лікування негативної 
симптоматики при 
шизофренії. Акцент на 
ефективність. / 0,2 
кредитів ЄКТС (5 год.)
3. Тернопільський 
національний 
медичний університет 
імені І. Я. 
Горбачевського / 
Сертифікат від 
26.03.2021 / Сучасні 
стратегії до лікування 
неврологічних та 
психічних 
захворювань / 0,5 
кредитів ЄКТС (16 
год.)
4. Національний 
медичний університет 
імені О. О. 
Богомольця / 
Сертифікат від 
17.04.2021 / 
Психосоматична 
медицина / 0,5 
кредитів ЄКТС (16 
год.)
5. Національний 
університет охорони 
здоров’я України ім. 
П.Л. Шупика / 
Сертифікат від 
23.04.2021 / 
Психіатрія, 
наркологія, клінічна 
психологія та загальна 
медична практика / 
0,5 кредитів ЄКТС (16 
год.)
6. Національний 
медичний університет 
імені О. О. 
Богомольця / 
Сертифікат від 



13.03.2021 / 
міждисциплінарна 
робота в умовах 
пандемії / 0,5 
кредитів ЄКТС (20 
год.)
7. Національний 
медичний університет 
імені О. О. 
Богомольця / 
Сертифікат від 
07.11.2020 / 
психосоматична 
медицина / 0,5 
кредитів ЄКТС (16 
год.)
8. Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького / 
Сертифікат від 
09.10.2020 / новітні 
моделі надання 
неврологічної, 
психіатричної та 
наркологічної 
допомоги / 0,5 
кредитів ЄКТС (16 
год.)
9. Україно-
швейцарський проект 
""Розвиток медичної 
освіти"" / Сертифікат 
від 04.06.2020 / 
методика викладання 
і навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи) / 0,5 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
10. European 
Accreditation Council 
for Continuing Medical 
Education / 
Сертифікат від 
05.04.2020 / 
міждисциплінарний 
підхід у збереженні 
здоров'я людини / 0,5 
кредитів ЄКТС (20 
год.)  
Публікації:
1. Зінчук О.М., Зубач 
О.О., Орфін А.Я., 
Плевачук О.Ю. (2019). 
Астенічний синдром 
та його корекція у 
хворих з інфекційною 
патологією. Сімейна 
медицина, 4(84), 41-
46. http://family-
medicine.com.ua/articl
e/download/184576/18
4295
2. P. Winkler, D. 
Krupchanka, T. 
Roberts, L. Kondratova, 
V. Machů, C. Höschl, N. 
Sartorius, R. Van 
Voren, O. Aizberg, I. 
Bitter, A. Cerga-
Pashoja, A. Deljkovic, 
N. Fanaj, A. 
Germanavicius, H. 
Hinkov, A. Hovsepyan, 
F. N Ismayilov, S. 
Strkalj Ivezic, M. 
Jarema, V. Jordanova, 
S. Kukić, N. 
Makhashvili, B. Novak 
Šarotar, O. Plevachuk, 



D. Smirnova, B. Ioan 
Voinescu, J. 
Vrublevska, G. 
Thornicroft (2017). A 
blind spot on the global 
mental health map: a 
scoping review of 25 
years' development of 
mental health care for 
people with severe 
mental illnesses in 
central and eastern 
Europe. The Lancet 
Psychiatry, 4(8), 634-
642. 
http://www.thelancet.c
om/journals/lanpsy/art
icle/PIIS2215-
0366(17)30135-
9/abstract
3. Зінчук О.М, Зубач 
О.О., Плевачук О.Ю. 
(2018). Корекція 
астенічного синдрому 
у хворих на 
лептоспіроз. Сімейна 
медицина, 6(80), 56-
59. http://family-
medicine.com.ua/articl
e/view/168981
Рахман Л.В., 
Білобривка Р.І., 
Плевачук О.Ю., 
Шпильовий Я.В., 
Осадця М.О. (2018). 
Роль нейробіологічної 
аугментації в 
лікуванні 
терапевтично-
резистентних 
депресій. Медична 
психологія, 1(49), 48-
52. 
http://www.mps.kh.ua/
archive/2019/1/11
4. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 
2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
5. Avramchuk, O., 
Plevachuk, O., & 
Suvalo, O. (2022). 
Social avoidance as a 
pathogenetic link 
between social anxiety 
disorder and post- 
traumatic experience: 
the review. Proceeding 
of the Shevchenko 
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14.04.2010

12 Психологічна 
допомога при 
розладах 
особистості

Спеціальність 
«Психолог. 
Викладач», рівень – 
спеціаліст, Диплом 12 
ДСК 146469, ЛНУ ім. 
І.Франка, 08.02.2008
Акредитований КПТ-
терапевт
Супервізор у процесі 
акредитації з 
Майндфулнес терапії 
та Схемотерапії, з 
2022 року
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. Український 
інститут когнітивно-
поведінкової терапії / 
Сертифікат від 
09.02.2020 / Схема-



терапія / 0,5 кредитів 
ЄКТС (18 год.)
2. EMDR-Institute 
Austria / Сертифікат 
від 30.05.2021 / 
Десенсибілізація та 
репроцесуалізація 
(опрацювання 
травми) рухом очей / 
0,75 кредитів ЄКТС 
(24 год.)
3. PESI / Сертифікат 
від 24.10.2021 / 
Психогічна допомога 
при 
посттравматичному 
стресовому розладі та 
іншого роду 
психологічних 
травмах / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.)
4. Український 
інститут когнітивно-
поведінкової терапії / 
Сертифікат від 
11.12.2021 / 
Когнітивно-
поведінкові техніки / 
0,5 кредитів ЄКТС (19 
год.)
5. Міжнародна 
асоціація схема-
терапії (ISST) / 
Сертифікат від 
09.12.2020 / 
Схематерапія 
харчових розладів / 
0,2 кредитів ЄКТС (6 
год.)
6. Міжнародна 
асоціація схема-
терапії (ISST) / 
Сертифікат від 
01.12.2020 / Схема 
терапія особистісного 
розвитку / 0,3 
кредитів ЄКТС (9 год.)
7. Міжнародна 
асоціація схема-
терапії (ISST) / 
Сертифікат від 
08.09.2020 / Схема 
терапія особистісного 
розвитку / 0,2 
кредитів ЄКТС (6 год.)
8. Міжнародна 
асоціація схема-
терапії (ISST) / 
Сертифікат від 
27.06.2020 / схема 
терапія комплексної 
травми / 0,2 кредитів 
ЄКТС (6 год.)
9. Міжднародний 
Університет 
психотерапії, 
травматерапії та 
тілесних практик 
IUPTB  / Сертифікат 
від 31.10.2021 / 
психологічна 
допомога при різного 
роду психологічній 
травмі / 2,5 кредитів 
ЄКТС (72 год.)
10. Стажування у 
Mindful Academy 
Solterreno  (Solterreno, 
Spain), червень-
листопад 2019



Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1. Блозва П.; 
Стадницька Ю. (2022). 
Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122026 2. Блозва 
П., Стадницька Ю. 
(2022). “Вступ до 
когнітивно-
поведінкової терапії ”. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2223007
Членкиня Українська 
асоціація когнітивно-
поведінкової терапії з 
20.06.2011; Українська 
майндфулнес 
асоціація з 01.06.2021
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2017 
року; керівниця 
“FIZIS, центр розвитку 
особистості”
Консультування 
підприємств: 
01.09.2014 – 
25.01.2023 - Центру 
розвитку дитини 
"Коло сім'ї"

430025 Купріян 
Олена 
Анатоліївна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
магістра, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
040101 

Психологiя

0 Вступ до 
когнітивно-
поведінкової 
терапії

Спеціальність 
«Психологія», рівень 
– магістр, Диплом ТА 
26079316, 
Полтавський 
державний 
педагогічний 
університет ім. В.Г. 
Короленка, 05.07.2005
Акредитований КПТ-
терапевт 
Супервізор у процесі 
акредитації від УіКПТ, 
з 2021 року
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2019 по 
2022 роки
1. УіКПТ / Сертифікат 
від 06.09.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 
2,25 кредитів ЄКТС 
(83 год.)
2. EMDR institute 
Austria / Сертифікат 
від 30.05.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 1 
кредитів ЄКТС (29 
год.)
3. УіКПТ / Сертифікат 
від 17.03.2018 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 1,75 
кредитів ЄКТС (57 
год.)
4. НОВВ ""Поза 
схемами"" / 
Сертифікат від 
10.11.2019 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 0,5 
кредитів ЄКТС (18 



год.)
5. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травматерапії"" / 
Сертифікат від 
27.10.2022 / 
супервізійний семінар 
EMDR / 0,75 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
6. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травмотерапії"" / 
Сертифікат від 
25.10.2022 / 
навчальний семінар 
""EMDR"" - 
""Персоналізоване 
застосування технік 
саморегуляції та 
стабілізації"" / 0,23 
кредитів ЄКТС (7 год.)
7. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травматерапії"" / 
Сертифікат від 
26.10.2022 / 
навчальний семінар 
EMDR / 0,5 кредитів 
ЄКТС (16 год.) 
Консультування 
підприємств: від 2018 
– по тепер Центр 
психічного здоров'я та 
травматерапії 
“Простір надії”
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2005 
року

41245 Жуковський 
Віктор 
Васильович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053278, 
виданий 

08.07.2009

16 Християнство: 
віра, 
богослужіння, 
мораль

 Інформація про 
підвищення 
кваліфікації :
 1. Інститут психічного 
здоров'я Українського 
католицького 
університету / 
Сертифікат від 
01.11.2020 / 
Навчальна програма 
""Психічне здоров'я в 
організаціях"" / 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.) 
2. Університет Нотр 
Дам (США) / 
Сертифікат від 
15.07.2017 / 
Виконавча програма з 
католицького 
лідерства / 1,3 
кредитів ЄКТС (42 
год.)
 3. Лювенський 
католицький 
університет, 
богословський 
факультет. (Бельгія) / 
звіт від 23.04.2019 / 
Методика викладання 
і навчання у вищій 
школі, управлінські 
питання організації 
освітніх програм / 5 
кредитів ЄКТС (150 



год.)
 4. Науково-
публіцистичне 
видання 
""Християнин і світ"" / 
звіт від 30.01.2021 / 
Академічне письмо та 
рецензування 
публікацій у галузі 
богослов'я / 1 кредитів 
ЄКТС (30 год.)
Наявність  публікацій 
у наукових виданнях: 
- Жуковський, В. В. 
(2018). Апофатична 
тріадологія та 
катафатична синергія 
у богословській думці 
Василія Великого. Vox 
Patrum, 70, 71-92. 
https://doi.org/10.3174
3/vp.3198 
- Жуковський, В. В. 
(2018). Духовно-
формаційна система 
координат 
Українського 
католицького 
університету: 
богослов’я, візія і 
досвід. Матеріали 
ХVII науково-
практичної 
конференції «Духовна 
безпека України. 
Погляд 
суспільствознавства і 
богослов’я», 
організованою ВНЗ 
«Національна 
академія управління», 
Київ, 17, 16-25. 
http://nam.kiev.ua/file
s/publications/zbirka-
2018-duhovna-
bezpeka-ukrainy-
poglyad-
suspilstvoznavstva-i-
bogoslovia.pdf 
- Жуковський, В. В. 
(2018). Бог – 
миротворець чи 
революціонер? Від 
віри до дії. 
Богословські виміри 
Майдану. Бог і 
Майдан: Аналіз і 
свідчення, ред. 
Михайло Димид, 
Львів, 1, 85-99. 
https://er.ucu.edu.ua/h
andle/1/1291
- Жуковський, В. В. 
(2019). Богослов’я 
енергій Григорія 
Палами: головні 
аспекти і значення. 
Наукові Записки 
Українського 
католицького 
університету, 
Богослов'я 6 (2019), 
163-205. https://nz-
theology.ucu.edu.ua/ed
itions/vypusk-6-
2019/bogoslov-ya-
energij-grygoriya-
palamy-golovni-
aspekty-i-znachennya/ 
- Жуковський, В. В. 
(2020). Особливості 



богообразності і 
богоподібності 
людини й ангелів в 
богослов'ї св. Григорія 
Палами. Наукові 
Записки Українського 
католицького 
університету, 
Богослов'я 7 (2020), 
381-406. 
10.47632/2075-4817-
2020-7-381-406; 
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
10 травня 2018 р., 
тема: «Образ і подоба 
Божі в 
святоотцівському 
богослов’ї», Львів, 
УКУ. 
17 травня 2019 р., 
тема: «Пневматологія 
Отців Церкви», 
Люблінський 
католицький 
університет, 
Польща.); 
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси: Жуковський, В. 
В., Гупало, М. Г. 
(2019). Сотеріологія. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
1920005; 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією): 
Завідувач кафедри 
богослов’я УКУ, 2011 - 
тепер; Суспільно-
релігійний часопис 
«Християнин і світ», 
www.xic.com.ua / 
засновник і головний 
редактор / 2009-2022 
рр.; Український 
католицький 
університет / Гарант 
Освітньо-наукової 
програми PhD з 
""Богослов'я"" / з 2019 
дотепер
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача: Сидорак 
Андрій Миколайович: 
кандидат наук, 
богослов'я, 
«Проблема 
богопізнання в 
богословській 
спадщині 
архимандрита 
Софронія Сахарова», 
2021, ДК № 060945, 
29 червня 2021 р., 
Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова; 
Робота у складі 
експертної ради з 



питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН… : 
Комісія з державного 
визнання документів 
про вищу духовну 
освіту МОН України; 
Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
Українське 
богословське наукове 
товариство з 
10.11.2001; Українське 
патристичне 
товариство з 
14.09.2019

88568 Миколайчук 
Мар`яна 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

040101 
Психологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044532, 
виданий 

17.01.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045176, 

виданий 
15.12.2015

14 Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

Публікації за 
спеціалізацією 
програми:
Миколайчук, М. І., 
Корецька, Н. В. (2021). 
Суб’єктивне 
благополуччя у шлюбі 
в осіб із різним рівнем 
емоційного інтелекту. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки», 
2, 126-133. DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2312-3206/2021-
2-15
2. Широка, А. О., 
Миколайчук, М. І. 
(2021). Адаптація 
україномовної версії 
опитувальника 
прийняття та дії 
(AAQ-II) на 
нормативній та 
субклінічній групах 
досліджуваних. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки», 
3, 101-112. DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2312-3206/2021-
3-14
3. Широка, А. О., 
Миколайчук, М. І. 
(2020). Адаптація 
україномовної версії 
опитувальника 
результативності 
психотерапії OQ-45.2: 
валідність та 
надійність. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки», 
3, 201-213. DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2312-3206/2020-
3-25
4. Миколайчук, М.І., 
Добродняк, О.А. 
(2020). 
Терапевтичний альянс 
і труднощі в терапії у 
контексті 
особистісних 
характеристик 



системних терапевтів. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки», 
1, 195-202. DOI 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2312-3206/2020-
1-27
5. Миколайчук, М.І., 
Трояновська, К.Б. 
(2019). Здатність до 
толерування 
невизначеності як 
чинник 
психологічного 
благополуччя на етапі 
молодого подружжя. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки», 
2, 128-134. DOI 
10.32999/ksu2312-
3206/2019-2-18
Публікації у 
монографії:
1. Mykolaychuk, M., 
Myshchyshyn, I. (2018). 
Poradnictwo 
psychologiczno-
pedagogiczne przy 
cerkwiach na Ukrainie: 
rozwoj, wlasciwosci, 
skutecznosc (147 – 161). 
Rzeszow, 
https://repozytorium.u
r.edu.pl/handle/item/3
690.
2. Mykolaychuk M. 
(2017). Depresja a 
stosunki rodzinne: 
wzajemne 
oddziaływanie i metody 
terapii . Rzeszów. 
Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
https://repozytorium.u
r.edu.pl/handle/item/4
434?show=full.
Електронні курси:
1. Миколайчук, М.І. 
(2018). Електронний 
курс " Психологія 
здоров'я". Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
05.07.18
2. Миколайчук, М.І. 
(2018). Електронний 
курс "Загальна 
психологія: 
психологія емоцій". 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
05.07.18
3. Миколайчук, М.І. 
(2018). Електронний 
курс "Основи 
психологічного 
консультування та 
психотерапії. Ч.І". 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
05.07.18
4. Миколайчук, М.І. 
(2018). Електронний 
курс "Основи 
психологічного 



консультування та 
психотерапії. Ч.ІІ". 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
05.07.2018
5. Миколайчук, М.І. 
(2018). Електронний 
курс "Психологія сім'ї 
та основи сімейного 
консультування". 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
05.07.2018
6. Кривенко, І., 
Широка, А., Семків, І., 
Турецька, Х., 
Миколайчук, М. 
(2019). Як написати та 
захистити 
магістерську роботу з 
психології : методичні 
рекомендації. Львів : 
факультет наук про 
здоров’я ВНЗ "УКУ".
Діяльність у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях:
1. УІКПТ з 12.01.2021, 
Polskie Towarzystwo 
Terapii Poznawczej i 
Behawioralnej з 
21.06.2022 
(https://system.pttpb.pl
/user/profile)
2. Українська 
асоціація емоційно-
фокусованої терапії з 
22.10.2021, The 
International Centre for 
Excellence in 
Emotionally Focused 
Therapy (ICEEFT) з 
18.04.2022 
(https://members.iceeft
.com/member-
search.php#results-
area)
3. Українська спілка 
психотерапевтів з 
22.04.2019
Досвід практичної 
роботи: Психологічна 
порадня РО "Храм 
Різдва Пресвятої 
Богородиці"/психолог
/2014-до тепер

229748 Мартинюк 
Юрій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.04010201 
біологія

7 Християнство: 
віра, 
богослужіння, 
мораль

Наявність  публікацій 
у наукових виданнях: 
1. Мартинюк, Ю. І. 
(2021). Леся Українка 
як апологет 
християнства. 
Ідеологиня 
національної 
аристократії (на 
пошану 150-річчя від 
дня народження Лесі 
Українки) : збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 25-26 
лютого 2021 року, 
Львів, 335-350 
http://ena.lp.edu.ua/bi
tstream/ntb/56217/2/2
021_Martiniuk_Iu-



Lesia_Ukrainka_yak_a
polohet_335-350.pdf 
2. Мартинюк, Ю. І. 
(2018). Функціональні 
теорії виникнення 
пренатальної особи і 
їх критика. Свідомість, 
мозок, мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
19-20 квітня 2018 р.), 
153-157. 
http://er.ucu.edu.ua/ha
ndle/1/2251 
3. Мартинюк, Ю. І. 
(2017). Криза 
автономії та її 
виклики перед 
християнством. 
Реформація і 
трансформація 
суспільства: досвід 
минулого і виклики 
сучасності: збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (8-9 
грудня 2017р., Львів), 
144-148. 
http://er.ucu.edu.ua/ha
ndle/1/1254

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників: 
- Мартинюк, Ю. І. 
(2019). Християнство: 
модуль "Мораль". 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
1819102

Робота у складі комісії 
з державного 
визнання документів 
про вищу духовну 
освіту

Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних 
публікацій: 
- Мартинюк, Ю. І. 
(20.04.2018). 
Функціональні теорії 
виникнення 
пренатальної особи і 
їх критика. Свідомість, 
мозок, мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
19-20 квітня 2018 р.). 
http://er.ucu.edu.ua/ha
ndle/1/2251 
- Мартинюк, Ю. І. 
(24.05.2019). Свобода 
в зародку: до питання 
сумісності між 
свободою особи та 



закономірностями 
пренатального 
розвитку. Феномен 
свободи у контексті 
цивілізаційних 
викликів XXI століття 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019, м. Львів). 
220-231 
- Мартинюк, Ю. І. 
(05.06.2019). 
Інтегральний 
розвиток особи як 
підставова категорія 
людської екології. 
Релігія та медицина: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В. Ф. 
Войно-
Ясенецького)).154-157 
- Мартинюк Ю. І. 
(30.09.2019). До 
питання етико-
правової 
регламентації 
клінічного 
використання 
біоматеріалів 
ембріофетального 
походження. VII 
Національний конгрес 
з біоетики (30 вересня 
- 2 жовтня 2019 Київ, 
Україна). .62-63 
- Мартинюк, Ю. І. 
(15.12.2020).  Чи 
дійсно сильна слабка 
стать? Рівність прав і 
християнство 
(Продовження). 
Суспільно-релігійний 
часопис "Християнин 
і світ" 
http://xic.com.ua/z-
zhyttja/21-
problema/485-chy-
dijsno-sylna-stat-
slabka-rivnist-prav-i-
hrystyjanstvo-
prodovzhennja
- Мартинюк, Ю. І. 
(25.10.2020). Чи 
дійсно сильна слабка 
стать? Претензії і 
"протилежний табір". 
Суспільно-релігійний 
часопис "Християнин 
і світ". 
http://xic.com.ua/z-
zhyttja/21-
problema/480-chy-
dijsno-sylna-slabka-
stat-pretenziji-i-
qprotylezhnyj-tabirq 
- Мартинюк, Ю. І. 
(17.02.2021). 
Дистаназія. Коли 
розтягування життя – 
не завжди милосердя. 
Суспільно-релігійний 
часопис ""Християнин 
і світ"". 
http://xic.com.ua/z-
zhyttja/21-
problema/491-
dystanazija-koly-



roztjaguvannja-zhyttja-
ne-zavzhdy-myloserdja 
- Мартинюк, Ю. І. 
(20.04.2021).  Етично-
правовий статус 
тварин. Суспільно-
релігійний часопис 
""Християнин і світ"". 
http://xic.com.ua/z-
istoriji-dumky/3-
bogoslovja/494-
etychno-pravovyj-
status-tvaryn 
- Мартинюк, Ю. І. 
(15.06.2021). 
«Фетальна терапія»: 
технологічне благо чи 
сучасний 
канібалізм?!. 
Суспільно-релігійний 
часопис ""Християнин 
і світ"". 
http://xic.com.ua/z-
istoriji-dumky/3-
bogoslovja/500-2021-
11-12-14-51-48 

Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: ГО 
"Інститут біоетики 
імені Ярослава 
Базилевича" з 
10.09.2013; 
Європейське 
товариство 
католицького 
богослов'я з 
15.06.2021

Підвищення 
кваліфікації:
- Національний 
медичний університет 
імені О.О. Богомольця 
/ Посвідчення від 
30.06.2017 / Сучасна 
методика навчання на 
основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті / 4 
кредитів ЄКТС (120 
год.) 
- Український 
католицький 
університет / 
Сертифікат від 
15.01.2018 / Е-
дидактика та змішане 
навчання / 2,4 
кредитів ЄКТС (72 
год.) 
- Український 
католицький 
університет / звіт від 
20.10.2017 / 
Інноваційна 
організація 
навчальної діяльності. 
Тренінг для 
викладачів вищої 
освіти від Центру 
підвищення 
кваліфікації (CAFE) 
при Університеті 
МакЮена (Канада) / 1 
кредитів ЄКТС (24 
год.) 



- Національний 
університет ""Києво-
Могилянська 
академія"" / 
Сертифікат від 
20.04.2018 / 
Інноваційна 
організація 
навчальної діяльності. 
Тренінг для 
викладачів вищої 
освіти від Центру 
підвищення 
кваліфікації (CAFE) 
при університеті 
МакЮена (Канада) / 1 
кредитів ЄКТС (28 
год.) 
- Протестантський 
богословський 
університет 
(Амстердам, 
Нідерланди) / Договір 
програми академічної 
мобільності від 
19.07.2019 / 
Організація та 
менеджмент 
бакалаврських, 
магістерських та PhD-
програм 
Протестантського 
богословського 
університету / 1,5 
кредитів ЄКТС (40 
год.)
- ГО "Українська 
асоціація лікарів 
амбулаторної 
медицини" / 
Сертифікат від 
24.02.2021 / Науково-
практичний семінар 
"Клінічні випадки в 
практиці лікаря 
сімейної медицини" / 
0,25 кредитів ЄКТС (8 
год.) 
- ВГО "Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини" / 
Сертифікат від 
05.03.2021 / 
Професійна діяльність 
за спеціальністю. ІХ 
Всеукраїнський 
конгрес 
"Профілактика. 
Антиейджинг. 
Україна" / 1 кредитів 
ЄКТС (30 год.)
- ВГО "Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини" / 
Сертифікат від 
23.04.2021 / 
Професійна діяльність 
за спеціальністю. ІІ 
Міжнародна 
конференція 
"Всесвітня медицина в 
повсякденній 
практиці" / 0,5 
кредитів ЄКТС (15 
год.)

268278 Шулак Леся 
Іванівна

Викладач, 
Сумісництв
о

Філософсько-
богословський 

факультет

0 Християнська 
духовність: 
духовно-

Магістр богослов'я, 
ліценціат психології
Робота у складі 



психологічна 
інтеграція

експертних і науково-
методичних рад:
- Член експертної 
групи для належної 
допомоги 
єпархіальним 
єпископам в опіці 
спільнот 
богопосвяченого 
життя в УГКЦ (Декрет 
виданий на три роки 
Отцем і Главою УГКЦ 
Святославом 
Шевчуком 
02.02.2018).
- Член візитаційної 
групи жіночого 
монастиря Введення у 
храм Пресвятої 
Богородиці в смт. 
Великі Бірки та 
чоловічого монастиря 
св.Теодора Студита в 
с.Колодіївка (Декрет 
виданий Отцем і 
Главою УГКЦ 
Святославом 
Шевчуком 
13.06.2016).
- Організатор та член 
духовно-
психологічної 
реабілітації монахинь 
у монастирі Введення 
у храм Пресвятої 
Богородиці в смт. 
Великі Бірки (Декрет 
виданий Вл. Василем 
Семенюком, 
Митрополитом 
Тернопільсько-
Зборівським 
17.10.2017).
- Викладач та 
консультант для 
єпископів та 
священиків УГКЦ в 
питаннях 
зловживання над 
неповнолітніми 
(конференція на тему 
зловживань в Церкві, 
виголошена на Синоді 
Єпископів, 30 
листопада 2019).
- Член Генерального 
Уряду 
Інтернаціонального 
Згромадження Сестер 
Місіонерок 
Найсвятішого 
Ізбавителя  - праця 
над розвитком місії 
Згромадження у світі 
(2 рази в рік тиждень 
часу в Німеччині 2017-
2022, спілкування 
німецькою мовою).
- Заступниця Голови 
Ради Вищих 
Настоятелів жіночих 
згромаджень УГКЦ 
(2017-2021). 
Член візитаційної 
комісії Львівської 
духовної семінарії 
Святого Духа (Декрет 
виданий Отцем і 
Главою УГКЦ 
Святославом 
Шевчуком 



31.08.2021).

Участь у міжнародних 
проектах: Second 
European Conference 
«Formation and 
Prevention – Power as 
service», Catholic 
University of Croatia, 
19-22 September 2019. 
Obedience of religious 
and priests between 
authoritarianism and 
arbitrariness (Sr. 
Teodora Shulak, 
theologian, 
psychologist, 
psychotherapist 
(Ukraine)

Психолог-консультант 
в особистісній праці 
для членів жіночої 
релігійної спільноти 
«Світло Марії» в 
Меджугор’є, Боснія і 
Герцеговина - з 
листопада 2021 - до 
тепер

426905 Блозва 
Павло 
Ігорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047174, 
виданий 

16.05.2018

1 Вступ до 
когнітивно-
поведінкової 
терапії

Навчання  за 
спеціалізацією 
програми та 
дисципліни: 
Український інститут 
когнітивно-
поведінкової терапії 
«Базові техніки 
когнітивно-
поведінкової терапії», 
17.01.2019 - 21.12.2019, 
170 год, 5,7 кредитів
Додаткове навчання  
за спеціалізацією 
програми: LABA / 
Сертифікат від 
05.05.2022 / розвиток 
особистісних 
здібностей / 0,4 
кредитів ЄКТС (14 
год.)
Публікації за 
предметом 
дисципліни: 
Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
Інші публікації:
1. Блозва П.І. (2017). 
Структурні 
компоненти 
політичної культури: 
психологічні чинники 
становлення. 
Проблеми політичної 
психології, 4(18), 253-
267. 
https://politpsy.org/ind



ex.php/popp
2. Блозва П.І. (2017). 
Активізація соціальної 
взаємодії як чинник 
підвищення рівня 
прояву структурних 
компонентів 
політичної культури 
молодої особи. 
Психологічні 
перспективи, 29, 21-
35. 
http://psychoprospects.
vnu.edu.ua/index.php/
psychoprospects
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1.  Блозва П., 
Стадницька Ю. (2021). 
«Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької 
інтенсивності». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122026
2. Блозва П., 
Стадницька Ю. (2022). 
“Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії ”. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2223007
3. Аврамчук О., Блозва 
П., Сеник О. (2022). 
“Дослідницькі методи 
в сфері психічного 
здоров’я”. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223006
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація відповідно 
предмету дисципліни:
1. Блозва, П. (2022) 
Можливості КПТ 
низької інтенсивності 
в розгортанні 
психологічних 
ресурсів особи: на 
прикладі роботи 
тривожними 
проявами у часі 
пандемії. 
Психосоціальні 
ресурси особистісного 
та соціального 
розвитку в епоху 
глобалізації: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Тернопіль, 
Західноукраїнський 
національний 
університет, 4-5 
листопада 2022 року) 
в 2 т.Тернопіль: ЗУНУ, 
2022. Т2. С. 148-152
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах: 
- 2022/2023 – 
навчальна програма 
"Resilience under 
duress", розроблена 
Бізнес-школою УКУ, 
Центром Лідерства 
УКУ та Інститутом 



психічного здоров'я 
УКУ в межах проєкту 
Психічне здоров'я для 
України за підтримки 
Посольства Швейцарії 
в Україні 
(https://lvbs.com.ua/ed
ucation/programs/ex-
ed/resilience-under-
duress/)
Консультування 
підприємств: надання 
послуг згідно 
договору А-2021-012 
від 01 грудня 2021 
року ФОП Денис А.С.
Член Асоціації 
політичних 
психологів України з 
12.05.2015
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2021 
року

311760 Нетлюх 
Галина 
Степанівна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

5 Когнітивно-
поведінкова 
терапія низької 
інтенсивності

Спеціальність 
«Психолог. 
Викладач», рівень – 
спеціаліст, Диплом 12 
ДСК 215478 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
12.02.2011
Акредитований КПТ-
терапевт та супервізор 
УіКПТ з 2016
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. УіКПТ та The 
International Society of 
Schema Therapy (ISST) 
/ Сертифікат від 
06.08.2019 / Схема 
терапія розладів 
особистості / 0,25 
кредитів ЄКТС (8 год.)
2. The International 
Centre of Excellence in 
Emotionally Focused 
Therapy / Сертифікат 
від 04.07.2020 / 
Емоційно фокумована 
терапія / 2 кредитів 
ЄКТС (56 год.)
3. УіКПТ / Сертифікат 
від 11.12.2021 / КПТ 
поширених розладів 
психічного здоров'я  / 
0,75 кредитів ЄКТС (19 
год.) 
Консультування 
підприємств: 
01.01.2015 – 
31.12.2015: БФ 
"Карітас Україна"; 
01.01.2016 – 
31.12.2016: 
Мінсоцполітики 
спільно з офісом 
Агенції НАТО з 
підтримки та 
постачання (NSPA) в 
Україні на виконання 
Імплементаційної 
угоди між Кабінетом 
Міністрів України й 
NSPA про співпрацю у 



сфері медичної 
реабілітації; 
01.01.2018 – 
31.12.2018: Казенне 
підприємство 
«Морська пошуково-
рятувальна служба»; з 
2016 – по тепер Центр 
психічного здоров'я та 
травматерапії 
“Простір надії”
Членкиня УАКПТ з 
01.09.2013; Асоціація 
EMDR України з 
01.09.2017
Приватна практика:  
УКУ, центр 
психологічного 
консультування/психо
терапевт, з 2013 - по 
тепер; ІПЗ 
УКУ/виконавчий 
директор, з 2017 - по 
тепер

417014 Маслак 
Юліана 
Олександрів
на

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

0 Основи 
психічного 
здоров’я

Спеціальність 
«Педіатрія», лікар, 
диплом – ВК 
46628343, Львівський 
національний 
медичний університет 
ім. Данила 
Галицького, 
27.06.2014
Акредитований 
когнітивно-
поведінковий 
терапевт з дітьми, 
підлітками, 
дорослими з 2020 
року.
Супервізор у процесі 
акредитації від УіКПТ, 
з 2022 року
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Український 
інститут когнітивно-
поведінкової терапії / 
Сертифікат про 
акредитацію №AADD 
- 66 / КПТ у роботі з 
дітьми та підлітками / 
12 кредитів ЄКТС (120 
год. ауд., 240 год 
самостійного 
навчання)
Членкиня Українська 
асоціація когнітивно-
поведінкової терапії з 
20.06.2011;
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2014 
року;
Консультування 
підприємств: 
01.09.2014 – до тепер 
Центр розвитку 
дитини "Коло сім'ї"; з 
2014 року - 
Західноукраїнський 
спеціалізований 
дитячий медичний 
центр "Діалог" 

417014 Маслак 
Юліана 
Олександрів
на

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

0 Психологічна 
допомога при 
розладах 
нейрокогнітив

Спеціальність 
«Педіатрія», лікар, 
диплом – ВК 
46628343, Львівський 



ного розвитку 
(РСА, ГРДУ, 
інтелектуальна 
неповносправн
ість)

національний 
медичний університет 
ім. Данила 
Галицького, 
27.06.2014
Акредитований 
когнітивно-
поведінковий 
терапевт з дітьми, 
підлітками, 
дорослими з 2020 
року.
Супервізор у процесі 
акредитації від УіКПТ, 
з 2022 року
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Український 
інститут когнітивно-
поведінкової терапії / 
Сертифікат про 
акредитацію №AADD 
- 66 / КПТ у роботі з 
дітьми та підлітками / 
12 кредитів ЄКТС (120 
год. ауд., 240 год 
самостійного 
навчання)
Членкиня Українська 
асоціація когнітивно-
поведінкової терапії з 
20.06.2011;
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2014 
року;
Консультування 
підприємств: 
01.09.2014 – до тепер 
Центр розвитку 
дитини "Коло сім'ї"; з 
2014 року - 
Західноукраїнський 
спеціалізований 
дитячий медичний 
центр "Діалог" 

430025 Купріян 
Олена 
Анатоліївна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
магістра, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
040101 

Психологiя

0 Когнітивно-
поведінкова 
терапія низької 
інтенсивності

Спеціальність 
«Психологія», рівень 
– магістр, Диплом ТА 
26079316, 
Полтавський 
державний 
педагогічний 
університет ім. В.Г. 
Короленка, 05.07.2005
Акредитований КПТ-
терапевт
Супервізор у процесі 
акредитації від УіКПТ, 
з 2021 року
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2019 по 
2022 роки
1. УіКПТ / Сертифікат 
від 06.09.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 
2,25 кредитів ЄКТС 
(83 год.)
2. EMDR institute 
Austria / Сертифікат 
від 30.05.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 1 
кредитів ЄКТС (29 
год.)
3. УіКПТ / Сертифікат 
від 17.03.2018 / 



професійна діяльність 
за спеціальністю / 1,75 
кредитів ЄКТС (57 
год.)
4. НОВВ ""Поза 
схемами"" / 
Сертифікат від 
10.11.2019 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 0,5 
кредитів ЄКТС (18 
год.)
5. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травматерапії"" / 
Сертифікат від 
27.10.2022 / 
супервізійний семінар 
EMDR / 0,75 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
6. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травмотерапії"" / 
Сертифікат від 
25.10.2022 / 
навчальний семінар 
""EMDR"" - 
""Персоналізоване 
застосування технік 
саморегуляції та 
стабілізації"" / 0,23 
кредитів ЄКТС (7 год.)
7. ГО ""Асоціація 
ЕМДР в Україні - 
фахове об'єднання зі 
спеціальної 
травматерапії"" / 
Сертифікат від 
26.10.2022 / 
навчальний семінар 
EMDR / 0,5 кредитів 
ЄКТС (16 год.) 
Консультування 
підприємств: від 2018 
– по тепер Центр 
психічного здоров'я та 
травматерапії 
“Простір надії”
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2005 
року

430019 Бригадир 
Марія 
Богданівна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018334, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017948, 
виданий 

24.10.2007

21 Психосоматика
: психологічна 
допомога при 
психосоматичн
их порушеннях

Стажування та 
додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. Університет Матея 
Бела  / Сертифікат від 
30.09.2020 / 
педагогіка та 
психологія вищої 
школи; методика 
викладання і 
навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
2. Батумський 
державний 
університет імені 
Шота Руставелі / 
Сертифікат від 
22.10.2021 / 
педагогіка та 
психологія вищої 



школи; методика 
викладання і 
навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
3. Вармінсько-
Мазурський 
університет / 
Сертифікат від 
30.06.2019 / 
педагогіка та 
психологія вищої 
школи; методика 
викладання і 
навчання у вищій 
школі (в. т.ч. активні 
методи); / 6 кредитів 
ЄКТС (180 год.)
4. Львівський 
психоаналітичний 
інститут ментального 
здоров'я / Сертифікат 
від 22.09.2021 / 
професійна діяльність 
за спеціальністю / 5 
кредитів ЄКТС (154 
год.)
5. Українська 
Асоціація Позитивної 
Психотерапії УАПП, 
Український Інститут 
Крос-Культурної 
Психотерапії та 
Менеджменту УІПП у 
співпраці з 
Всесвітньою 
Асоціацією  
Позитивної та 
Транскультуральної 
Психотерапії WAPP, 
Українською Спілкою 
Психотерапевтів УСП, 
секція Позитивної 
Психотерапії ППТ / 
Сертифікат від 
29.03.2022 / 
Травматична криза: 
самодопомога, перша 
психологічна 
допомога та кризові 
інтервенції / 0,2 
кредитів ЄКТС (6 год.)
Публікації
1. Бригадир М. (2018). 
Особливості появи та 
відчуття емоції страху 
в сучасному 
суспільстві. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні 
науки»., 1(2), 20-24. 
http://pj.journal.kspu.e
du/index.php/pj/article
/view/449/417
2. Бригадир М. (2021). 
Теорія та методологія 
сімейної позитивної 
психотерапії. Габітус, 
28, 42-46. 
https://doi.org/10.3284
3/2663-5208.2021.28.6
3. Бригадир М. , 
Бамбурак Н. (2022). 
Особливості 
соціально-
психологічної 
реабілітація ветеранів 
війни та членів їх 



сімей (прикладний 
аспект). Габітус, № 39, 
262-267. DOI 
https://doi.org/10.3284
3/2663-
5208.2022.39.47
4. Бригадир М. (2022). 
Якість життя батьків, 
які доглядають за 
дитиною з аутизмом. 
Communication as a 
factor of transparency 
of social interaction: 
psychological, 
historical, legal, 
economic and political 
dimensions., Ełk 2022, 
85-94. 
http://www.uwm.edu.p
l/elk/aktualnosci/polsk
o-ukrainska-
wspolpraca-naukowa
5. Бригадир М., 
Бамбурак Н. (2022). 
Теоретичні аспекти 
аналізу проблематики 
психічного здоров’я 
людини. Габітус, № 
42, 259-264. 
http://habitus.od.ua/2
022 
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація:
- Бригадир М.Б. 
(2018). Особливості 
організації взаємодії 
суб’єктів освітнього 
процесу за умов 
інклюзивної освіти. 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Україна 
в умовах 
реформування 
правової системи: 
сучасні реалії та 
міжнародний досвід», 
м. Тернопіль, 
Тернопільський 
національний 
екнономічний 
університет, 20-
21квітня 2018 року. – 
Тернопіль: 
Економічна 
думка.http://dspace.w
unu.edu.ua/bitstream/
316497/28699/1/288.P
DF 
- Бригадир М.Б. 
(2018). Роль і 
значення шкільного 
психолога в 
організації 
інклюзивного 
навчання. Інновації 
партнерської 
взаємодії освіти, 
економіки та 
соціального захисту в 
умовах інклюзії та 
прагматичної 
реабілітації соціуму: 
матеріали II 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – м. 
Кам’янець-
Подільський, 



Подільський 
спеціальний 
навчально-
реабілітаційний 
соціально-
економічний 
коледж.https://posek.k
m.ua/wp-
content/uploads/2020/
02/Podilsky_college_te
zy.pdf 
- Бригадир М.Б. 
(2018). Використання 
арт-терапії у 
відновлені та 
збереженні 
психічного здоров’я 
особистості. 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Психічне здоров’я  
особистості у 
кризовому 
суспільстві» / уклад. 
З. Р. Кісіль. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.https://www1.lv
duvs.edu.ua/uk/karta-
dokumentiv/category/1
48-conference-
2018.html?
download=610:psykhic
hne-zdorovya-
osobystosti-u-
kryzovomu-suspilstvi-
zbirnyk-tez-iii-
vseukrainskoi-naukovo-
praktychnoi-
konferentsii-19-
zhovtnia-2018-roku" 
- Бригадир М.Б. 
(2019). Психологічний 
комфорт як 
профілактика 
психосоматичних 
захворювань. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (18 
жовтня 2019 року) / 
уклад. З. Р. Кісіль. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.file:///C:/Users/
avramchuk.md/Downlo
ads/18_10_2019.pdf 
- Бригадир М.Б. 
(2020). 
Психологічний 
комфорт як 
профілактика 
психосоматичних 
захворювань. 
Психічне здоров’я 
особистості у 
кризовому суспільстві: 
збірник матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (23 



жовтня 2020 року) / 
уклад. З. Р. Кісіль. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ.https://www1.lv
duvs.edu.ua/uk/library
/materialy-naukovykh-
konferentsii.html
Членкиня WORLD 
ASSOCIATION FOR 
POSITIVE AND 
TRANSCULTURAL 
PSYCHOTHERAPY 
(WAPP) з 30.03.2021; 
Національна 
психологічна 
асоціація з 01.01.2019
Приватна 
психотерапевтична 
практика з 2019

311760 Нетлюх 
Галина 
Степанівна

викладач, 
Сумісництв
о

Факультет наук 
про здоров’я

5 Вступ до 
когнітивно-
поведінкової 
терапії

Спеціальність 
«Психолог. 
Викладач», рівень – 
спеціаліст, Диплом 12 
ДСК 215478 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
12.02.2011
Акредитований КПТ-
терапевт та супервізор 
УіКПТ з 2016
Додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми з 2109 по 
2022 роки:
1. УіКПТ та The 
International Society of 
Schema Therapy (ISST) 
/ Сертифікат від 
06.08.2019 / Схема 
терапія розладів 
особистості / 0,25 
кредитів ЄКТС (8 год.)
2. The International 
Centre of Excellence in 
Emotionally Focused 
Therapy / Сертифікат 
від 04.07.2020 / 
Емоційно фокумована 
терапія / 2 кредитів 
ЄКТС (56 год.)
3. УіКПТ / Сертифікат 
від 11.12.2021 / КПТ 
поширених розладів 
психічного здоров'я  / 
0,75 кредитів ЄКТС (19 
год.) 
Консультування 
підприємств: 
01.01.2015 – 
31.12.2015: БФ 
"Карітас Україна"; 
01.01.2016 – 
31.12.2016: 
Мінсоцполітики 
спільно з офісом 
Агенції НАТО з 
підтримки та 
постачання (NSPA) в 
Україні на виконання 
Імплементаційної 
угоди між Кабінетом 
Міністрів України й 
NSPA про співпрацю у 
сфері медичної 
реабілітації; 
01.01.2018 – 



31.12.2018: Казенне 
підприємство 
«Морська пошуково-
рятувальна служба»; з 
2016 – по тепер Центр 
психічного здоров'я та 
травматерапії 
“Простір надії”
Членкиня УАКПТ з 
01.09.2013; Асоціація 
EMDR України з 
01.09.2017
Приватна практика:  
УКУ, центр 
психологічного 
консультування/психо
терапевт, з 2013 - по 
тепер; ІПЗ 
УКУ/виконавчий 
директор, з 2017 - по 
тепер

426905 Блозва 
Павло 
Ігорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047174, 
виданий 

16.05.2018

1 Cognitive-
behavioral 
therapy 
(selective topics 
in English)

Навчання  за 
спеціалізацією 
програми та 
дисципліни: 
Український інститут 
когнітивно-
поведінкової терапії 
«Базові техніки 
когнітивно-
поведінкової терапії», 
17.01.2019 - 21.12.2019, 
170 год, 5,7 кредитів
Додаткове навчання  
за спеціалізацією 
програми: LABA / 
Сертифікат від 
05.05.2022 / розвиток 
особистісних 
здібностей / 0,4 
кредитів ЄКТС (14 
год.)
Публікації за 
предметом 
дисципліни: 
Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
Інші публікації:
1. Блозва П.І. (2017). 
Структурні 
компоненти 
політичної культури: 
психологічні чинники 
становлення. 
Проблеми політичної 
психології, 4(18), 253-
267. 
https://politpsy.org/ind
ex.php/popp
2. Блозва П.І. (2017). 
Активізація соціальної 
взаємодії як чинник 
підвищення рівня 
прояву структурних 
компонентів 



політичної культури 
молодої особи. 
Психологічні 
перспективи, 29, 21-
35. 
http://psychoprospects.
vnu.edu.ua/index.php/
psychoprospects
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1.  Блозва П., 
Стадницька Ю. (2021). 
«Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької 
інтенсивності». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122026
2. Блозва П., 
Стадницька Ю. (2022). 
“Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії ”. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2223007
3. Аврамчук О., Блозва 
П., Сеник О. (2022). 
“Дослідницькі методи 
в сфері психічного 
здоров’я”. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223006
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація відповідно 
предмету дисципліни:
1. Блозва, П. (2022) 
Можливості КПТ 
низької інтенсивності 
в розгортанні 
психологічних 
ресурсів особи: на 
прикладі роботи 
тривожними 
проявами у часі 
пандемії. 
Психосоціальні 
ресурси особистісного 
та соціального 
розвитку в епоху 
глобалізації: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Тернопіль, 
Західноукраїнський 
національний 
університет, 4-5 
листопада 2022 року) 
в 2 т.Тернопіль: ЗУНУ, 
2022. Т2. С. 148-152
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах: 
- 2022/2023 – 
навчальна програма 
"Resilience under 
duress", розроблена 
Бізнес-школою УКУ, 
Центром Лідерства 
УКУ та Інститутом 
психічного здоров'я 
УКУ в межах проєкту 
Психічне здоров'я для 
України за підтримки 
Посольства Швейцарії 
в Україні 
(https://lvbs.com.ua/ed



ucation/programs/ex-
ed/resilience-under-
duress/)
Консультування 
підприємств: надання 
послуг згідно 
договору А-2021-012 
від 01 грудня 2021 
року ФОП Денис А.С.
Член Асоціації 
політичних 
психологів України з 
12.05.2015
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2021 
року

229889 Ніздрань 
Олександра 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01010501 
корекційна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041955, 
виданий 

27.04.2017

5 Клінічна 
психологія: 
сучасність, 
виклики та 
перспективи

Навчання та досвід 
роботи відповідно 
предмету дисципліни: 
Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / 
Пропедевтика 
психіатрії / 5,5 
кредитів ЄКТС (162 
год.); НКП 
"Тернопільська 
обласна клінічна 
психоневрологічна 
лікарня", посада - 
психолог, 2013-2021
У 2018 році рішенням 
атестаційної комісії 
МОЗ України 
присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст 
вищої категорії" за 
спеціальністю 
"Психологія"  
Навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
08.06.2020 / 
Психотерапія онлайн 
/ 0,5 кредитів ЄКТС 
(16 год.)
2. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
3. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2020 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
4. Швейцарсько-
український проєкт 
«Психічне здоров’я 
для України» / 
Сертифікат від 
03.04.2021 / Навички 
психологічного 
відновлення / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.)
5. ЛНМУ ім.Данила 
Галицького, 
УІПУ,МАПА / 
Сертифікат від 
05.11.2022 / ""Смисли 
та цінності як 
інтегруючий чинник 



різних 
психотерапевтичних 
підходів. Сучасні 
стратегії у лікуванні 
залежності"" / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.) 
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Аврамчук О., 
Ніздрань О. (2022) 
Батьківські моделі 
поведінки як фактор 
вразливості до 
соціального 
тривожного розладу: 
огляд літератури. 
Психологічний 
часопис, 8(2), 63-73. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2022.8.
Публікація у 
монографії:
1. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2019). 
Транскультурний 
підхід позитивної 
психотерапії 
Н.Пезешкіана як 
техніка ціннісного 
порозуміння та 
інтеграції України в 
ЄС. Zakład 
Poligraficzny 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego w 
Olsztynie.;
2. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2021). Етичні 
стандарти позитивної 
психотерапії та 
надання послуг у 
сфері психічного 
здоров’я дітей: від 
здоров’я одного 
клієнта до здоров’я 
громади. Centre for 
Eastern Europe 
Research UWM in 
Olsztyn, ISBN 978-83-
61605-55-3, 217-224. 
ISBN 978-83-61605-55-
3
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1. Ніздрань-
Федорович О. (2021). 
«Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи». 



Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122017
2. Ніздрань-
Федорович О. (2022). 
«Основи психічного 
здоров'я». Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223005
3. Ніздрань О.А. 
(2017). Технології 
відновлення 
психологічного 
здоров’я фахівців, які 
працюють з 
учасниками АТО. 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
соціальної та 
політичної психології.
З 2022 року - 
науковий рецензент 
фахового видання the 
PPT Journal “The 
Global 
Psychotherapist”, DOI: 
10.52982/197700
Членкиня "Українську 
спілку 
психотерапевтів з 
01.01.2013; Українська 
асоціація позитивної 
психотерапії з 
01.01.2019; WAPP - 
Всесвітня асоціація 
позитивної 
психотерапії з 
01.01.2018
Приватна практика з 
2013 року; 
голова ГО "Центр 
психологічного 
розвитку "КОРА"" з 
11.02.2015

229889 Ніздрань 
Олександра 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01010501 
корекційна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

5 Основи 
психічного 
здоров’я

Навчання та досвід 
роботи відповідно 
предмету дисципліни: 
Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / 
Пропедевтика 
психіатрії / 5,5 
кредитів ЄКТС (162 
год.); НКП 
"Тернопільська 
обласна клінічна 
психоневрологічна 
лікарня", посада - 
психолог, 2013-2021
У 2018 році рішенням 
атестаційної комісії 
МОЗ України 
присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст 
вищої категорії" за 
спеціальністю 
"Психологія"  
Навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
08.06.2020 / 
Психотерапія онлайн 
/ 0,5 кредитів ЄКТС 



імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041955, 
виданий 

27.04.2017

(16 год.)
2. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
3. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2020 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
4. Швейцарсько-
український проєкт 
«Психічне здоров’я 
для України» / 
Сертифікат від 
03.04.2021 / Навички 
психологічного 
відновлення / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.)
5. ЛНМУ ім.Данила 
Галицького, 
УІПУ,МАПА / 
Сертифікат від 
05.11.2022 / ""Смисли 
та цінності як 
інтегруючий чинник 
різних 
психотерапевтичних 
підходів. Сучасні 
стратегії у лікуванні 
залежності"" / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.) 
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Аврамчук О., 
Ніздрань О. (2022) 
Батьківські моделі 
поведінки як фактор 
вразливості до 
соціального 
тривожного розладу: 
огляд літератури. 
Психологічний 
часопис, 8(2), 63-73. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2022.8.
Публікація у 
монографії:
1. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2019). 
Транскультурний 
підхід позитивної 
психотерапії 
Н.Пезешкіана як 
техніка ціннісного 
порозуміння та 
інтеграції України в 
ЄС. Zakład 



Poligraficzny 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego w 
Olsztynie.;
2. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2021). Етичні 
стандарти позитивної 
психотерапії та 
надання послуг у 
сфері психічного 
здоров’я дітей: від 
здоров’я одного 
клієнта до здоров’я 
громади. Centre for 
Eastern Europe 
Research UWM in 
Olsztyn, ISBN 978-83-
61605-55-3, 217-224. 
ISBN 978-83-61605-55-
3
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1. Ніздрань-
Федорович О. (2021). 
«Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122017
2. Ніздрань-
Федорович О. (2022). 
«Основи психічного 
здоров'я». Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223005
3. Ніздрань О.А. 
(2017). Технології 
відновлення 
психологічного 
здоров’я фахівців, які 
працюють з 
учасниками АТО. 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
соціальної та 
політичної психології.
З 2022 року - 
науковий рецензент 
фахового видання the 
PPT Journal “The 
Global 
Psychotherapist”, DOI: 
10.52982/197700
Членкиня "Українську 
спілку 
психотерапевтів з 
01.01.2013; Українська 
асоціація позитивної 
психотерапії з 
01.01.2019; WAPP - 
Всесвітня асоціація 
позитивної 
психотерапії з 
01.01.2018
Приватна практика з 
2013 року; 
голова ГО "Центр 
психологічного 
розвитку "КОРА"" з 
11.02.2015

229889 Ніздрань 
Олександра 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

5 Психологічна 
допомога при 
розладах 
пов’язаних з 

Навчання та досвід 
роботи відповідно 
предмету дисципліни: 
Українська спілка 



національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01010501 
корекційна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041955, 
виданий 

27.04.2017

вживанням 
психоактивних 
речовин та 
різного роду 
залежностями

психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / 
Пропедевтика 
психіатрії / 5,5 
кредитів ЄКТС (162 
год.); ЛНМУ 
ім.Данила 
Галицького, 
УІПУ,МАПА / 
Сертифікат від 
05.11.2022 / "Смисли 
та цінності як 
інтегруючий чинник 
різних 
психотерапевтичних 
підходів. Сучасні 
стратегії у лікуванні 
залежності" / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.); НКП 
"Тернопільська 
обласна клінічна 
психоневрологічна 
лікарня", посада - 
психолог, 2013-2021 
У 2018 році рішенням 
атестаційної комісії 
МОЗ України 
присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст 
вищої категорії" за 
спеціальністю 
"Психологія" 
Навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
08.06.2020 / 
Психотерапія онлайн 
/ 0,5 кредитів ЄКТС 
(16 год.)
2. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
3. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2020 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
4. Швейцарсько-
український проєкт 
«Психічне здоров’я 
для України» / 
Сертифікат від 
03.04.2021 / Навички 
психологічного 
відновлення / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.)
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 



1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Аврамчук О., 
Ніздрань О. (2022) 
Батьківські моделі 
поведінки як фактор 
вразливості до 
соціального 
тривожного розладу: 
огляд літератури. 
Психологічний 
часопис, 8(2), 63-73. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2022.8.
Публікація у 
монографії:
1. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2019). 
Транскультурний 
підхід позитивної 
психотерапії 
Н.Пезешкіана як 
техніка ціннісного 
порозуміння та 
інтеграції України в 
ЄС. Zakład 
Poligraficzny 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego w 
Olsztynie.;
2. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2021). Етичні 
стандарти позитивної 
психотерапії та 
надання послуг у 
сфері психічного 
здоров’я дітей: від 
здоров’я одного 
клієнта до здоров’я 
громади. Centre for 
Eastern Europe 
Research UWM in 
Olsztyn, ISBN 978-83-
61605-55-3, 217-224. 
ISBN 978-83-61605-55-
3
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1. Ніздрань-
Федорович О. (2021). 
«Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122017
2. Ніздрань-
Федорович О. (2022). 
«Основи психічного 
здоров'я». Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223005
3. Ніздрань О.А. 
(2017). Технології 
відновлення 
психологічного 
здоров’я фахівців, які 
працюють з 
учасниками АТО. 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
соціальної та 
політичної психології.



З 2022 року - 
науковий рецензент 
фахового видання the 
PPT Journal “The 
Global 
Psychotherapist”, DOI: 
10.52982/197700
Членкиня "Українську 
спілку 
психотерапевтів з 
01.01.2013; Українська 
асоціація позитивної 
психотерапії з 
01.01.2019; WAPP - 
Всесвітня асоціація 
позитивної 
психотерапії з 
01.01.2018
Приватна практика з 
2013 року; 
голова ГО "Центр 
психологічного 
розвитку "КОРА"" з 
11.02.2015

229889 Ніздрань 
Олександра 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01010501 
корекційна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041955, 
виданий 

27.04.2017

5 Психологічна 
допомога при 
втраті

Навчання та досвід 
роботи відповідно 
предмету дисципліни: 
Швейцарсько-
український проєкт 
«Психічне здоров’я 
для України» / 
Сертифікат від 
03.04.2021 / Навички 
психологічного 
відновлення / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.); НКП 
"Тернопільська 
обласна клінічна 
психоневрологічна 
лікарня", посада - 
психолог, 2013-2021
У 2018 році рішенням 
атестаційної комісії 
МОЗ України 
присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст 
вищої категорії" за 
спеціальністю 
"Психологія" 
Навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
08.06.2020 / 
Психотерапія онлайн 
/ 0,5 кредитів ЄКТС 
(16 год.)
2. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
3. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2020 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
4. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / 
Пропедевтика 
психіатрії / 5,5 
кредитів ЄКТС (162 
год.)



5. ЛНМУ ім.Данила 
Галицького, 
УІПУ,МАПА / 
Сертифікат від 
05.11.2022 / ""Смисли 
та цінності як 
інтегруючий чинник 
різних 
психотерапевтичних 
підходів. Сучасні 
стратегії у лікуванні 
залежності"" / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.) 
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Аврамчук О., 
Ніздрань О. (2022) 
Батьківські моделі 
поведінки як фактор 
вразливості до 
соціального 
тривожного розладу: 
огляд літератури. 
Психологічний 
часопис, 8(2), 63-73. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2022.8.
Публікація у 
монографії:
1. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2019). 
Транскультурний 
підхід позитивної 
психотерапії 
Н.Пезешкіана як 
техніка ціннісного 
порозуміння та 
інтеграції України в 
ЄС. Zakład 
Poligraficzny 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego w 
Olsztynie.;
2. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2021). Етичні 
стандарти позитивної 
психотерапії та 
надання послуг у 
сфері психічного 
здоров’я дітей: від 
здоров’я одного 
клієнта до здоров’я 
громади. Centre for 
Eastern Europe 
Research UWM in 
Olsztyn, ISBN 978-83-
61605-55-3, 217-224. 
ISBN 978-83-61605-55-
3
Навчально-методичні 



праці, електронні 
курси:
1. Ніздрань-
Федорович О. (2021). 
«Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122017
2. Ніздрань-
Федорович О. (2022). 
«Основи психічного 
здоров'я». Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223005
3. Ніздрань О.А. 
(2017). Технології 
відновлення 
психологічного 
здоров’я фахівців, які 
працюють з 
учасниками АТО. 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
соціальної та 
політичної психології.
З 2022 року - 
науковий рецензент 
фахового видання the 
PPT Journal “The 
Global 
Psychotherapist”, DOI: 
10.52982/197700
Членкиня "Українську 
спілку 
психотерапевтів з 
01.01.2013; Українська 
асоціація позитивної 
психотерапії з 
01.01.2019; WAPP - 
Всесвітня асоціація 
позитивної 
психотерапії з 
01.01.2018
Приватна практика з 
2013 року; 
голова ГО "Центр 
психологічного 
розвитку "КОРА"" з 
11.02.2015

229889 Ніздрань 
Олександра 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01010501 
корекційна 

5 Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

Навчання та досвід 
роботи відповідно 
предмету дисципліни: 
Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
08.06.2020 / 
Психотерапія онлайн 
/ 0,5 кредитів ЄКТС 
(16 год.); НКП 
"Тернопільська 
обласна клінічна 
психоневрологічна 
лікарня", посада - 
психолог, 2013-2021
У 2018 році рішенням 
атестаційної комісії 
МОЗ України 
присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст 
вищої категорії" за 
спеціальністю 
"Психологія"
З 2011 року 
консультант у методі 
Позитивної 



освіта, Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041955, 
виданий 

27.04.2017

психотерапії, з 2021 
року тренер 
(супервізор) у методі 
Позитивної 
психотерапії  
Навчання за 
спеціалізацією 
програми:
1. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
2. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2020 / Груповий 
аналіз / 0,6 кредитів 
ЄКТС (20 год.)
3. Швейцарсько-
український проєкт 
«Психічне здоров’я 
для України» / 
Сертифікат від 
03.04.2021 / Навички 
психологічного 
відновлення / 0,75 
кредитів ЄКТС (24 
год.)
4. Українська спілка 
психотерапевтів / 
Сертифікат від 
31.12.2021 / 
Пропедевтика 
психіатрії / 5,5 
кредитів ЄКТС (162 
год.)
5. ЛНМУ ім.Данила 
Галицького, 
УІПУ,МАПА / 
Сертифікат від 
05.11.2022 / ""Смисли 
та цінності як 
інтегруючий чинник 
різних 
психотерапевтичних 
підходів. Сучасні 
стратегії у лікуванні 
залежності"" / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.) 
Публікації у фахових 
виданнях:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Аврамчук О., 
Ніздрань О. (2022) 
Батьківські моделі 
поведінки як фактор 
вразливості до 
соціального 
тривожного розладу: 
огляд літератури. 
Психологічний 
часопис, 8(2), 63-73. 



https://doi.org/10.3110
8/1.2022.8.
Публікація у 
монографії:
1. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2019). 
Транскультурний 
підхід позитивної 
психотерапії 
Н.Пезешкіана як 
техніка ціннісного 
порозуміння та 
інтеграції України в 
ЄС. Zakład 
Poligraficzny 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego w 
Olsztynie.;
2. Ніздрань-
Федорович О.А. 
(2021). Етичні 
стандарти позитивної 
психотерапії та 
надання послуг у 
сфері психічного 
здоров’я дітей: від 
здоров’я одного 
клієнта до здоров’я 
громади. Centre for 
Eastern Europe 
Research UWM in 
Olsztyn, ISBN 978-83-
61605-55-3, 217-224. 
ISBN 978-83-61605-55-
3
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1. Ніздрань-
Федорович О. (2021). 
«Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122017
2. Ніздрань-
Федорович О. (2022). 
«Основи психічного 
здоров'я». Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223005
3. Ніздрань О.А. 
(2017). Технології 
відновлення 
психологічного 
здоров’я фахівців, які 
працюють з 
учасниками АТО. 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
соціальної та 
політичної психології.
З 2022 року - 
науковий рецензент 
фахового видання the 
PPT Journal “The 
Global 
Psychotherapist”, DOI: 
10.52982/197700
Членкиня "Українську 
спілку 
психотерапевтів з 
01.01.2013; Українська 
асоціація позитивної 
психотерапії з 
01.01.2019; WAPP - 
Всесвітня асоціація 



позитивної 
психотерапії з 
01.01.2018
Приватна практика з 
2013 року; 
голова ГО "Центр 
психологічного 
розвитку "КОРА"" з 
11.02.2015

426905 Блозва 
Павло 
Ігорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
бакалавра, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й 

національний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047174, 
виданий 

16.05.2018

1 Дослідницькі 
методи в сфері 
психічного 
здоров'я

Навчання  за 
спеціалізацією 
програми
1. Український 
інститут когнітивно-
поведінкової терапії 
«Базові техніки 
когнітивно-
поведінкової терапії», 
17.01.2019 - 21.12.2019, 
170 год, 5,7 кредитів
2. LABA / Сертифікат 
від 05.05.2022 / 
розвиток особистісних 
здібностей / 0,4 
кредитів ЄКТС (14 
год.)
Публікації:
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Блозва П.І. (2017). 
Структурні 
компоненти 
політичної культури: 
психологічні чинники 
становлення. 
Проблеми політичної 
психології, 4(18), 253-
267. 
https://politpsy.org/ind
ex.php/popp
3. Блозва П.І. (2017). 
Активізація соціальної 
взаємодії як чинник 
підвищення рівня 
прояву структурних 
компонентів 
політичної культури 
молодої особи. 
Психологічні 
перспективи, 29, 21-
35. 
http://psychoprospects.
vnu.edu.ua/index.php/
psychoprospects
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси:
1.  Блозва П., 
Стадницька Ю. (2021). 
«Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької 
інтенсивності». 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122026



2. Блозва П., 
Стадницька Ю. (2022). 
“Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії ”. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2223007
3. Аврамчук О., Блозва 
П., Сеник О. (2022). 
“Дослідницькі методи 
в сфері психічного 
здоров’я”. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
О2223006
Апробаційна та/або 
наук.-попул. 
публікація:
1. Блозва, П. (2022) 
Можливості КПТ 
низької інтенсивності 
в розгортанні 
психологічних 
ресурсів особи: на 
прикладі роботи 
тривожними 
проявами у часі 
пандемії. 
Психосоціальні 
ресурси особистісного 
та соціального 
розвитку в епоху 
глобалізації: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Тернопіль, 
Західноукраїнський 
національний 
університет, 4-5 
листопада 2022 року) 
в 2 т.Тернопіль: ЗУНУ, 
2022. Т2. С. 148-152
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах - 
2022/2023 – 
навчальна програма 
"Resilience under 
duress", розроблена 
Бізнес-школою УКУ, 
Центром Лідерства 
УКУ та Інститутом 
психічного здоров'я 
УКУ в межах проєкту 
Психічне здоров'я для 
України за підтримки 
Посольства Швейцарії 
в Україні 
(https://lvbs.com.ua/ed
ucation/programs/ex-
ed/resilience-under-
duress/)
Консультування 
підприємств: надання 
послуг згідно 
договору А-2021-012 
від 01 грудня 2021 
року ФОП Денис А.С.
Член Асоціації 
політичних 
психологів України з 
12.05.2015
Приватна 
психологічна 
практика -  з 2021 
року

427864 Гринько 
Наталя 

доцент, 
Основне 

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 

13 Fundamentals 
of Mental 

Підвищення 
кваліфікації:



Валер`янівн
а

місце 
роботи

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060531, 

виданий 
29.06.2021

Health: 
selective topics 
in English

1. Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України, 
29.06.2021 
2. Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
Національного 
медичного 
університету ім. О.О. 
Богомольця, Київ / 
Диплом від 04.10.2019 
/ Організація 
навчального процесу; 
cучасні технології, 
форми та методи 
навчання; 
андрагогічні 
особливості навчання 
дорослих; ОСКІ як 
компонент 
оцінювання; 
ефективна 
комунікація. 
Навчально-науковий 
центр неперервної 
професійної освіти / 
4,5 кредитів ЄКТС (142 
год.)
3. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
10.01.2022 / Онлайн-
тренінгу 
«Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
1. Інтерактивні методи 
викладання» / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.)
4. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
21.02.2022 / Онлайн-
тренінг «Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
2. Компетентнісний 
підхід у викладанні» / 
0,4 кредитів ЄКТС (12 
год.)
5. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
14.06.2022 / Онлайн-
тренінг «Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
3. Оцінювання» / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.)
6. SSPH+ Lugano 
Summer School in 
Public Health Policy, 
Economics, and 
Management 2022 / 
Сертифікат від 
27.08.2022 / PHB: 
Promoting healthy 
behaviors through 
multi-level approaches 



/ 1 кредитів ЄКТС (30 
год.)
Публікації:
1.Grinko, N.V., 
Herasymiuk I.G., 
Sumariuk B.M. (2021). 
Orthostyle or modern 
neurosis: mental and 
behavioural changes in 
people with an 
obsessive desire for 
healthy eating. Art of 
Medicine. 2(18). 111-
115.
2. Grinko, N.V., 
Herasymiuk I.G., 
Sumariuk B.M. (2021). 
Medical and 
psychological support 
of women with the 
threat of preterm birth 
in the last trimester of 
pregnancy and after 
delivery. Neonatology, 
Surgery and Perinatal 
Medicine. 4(42).34-39.
3. Лещенко Т. О. 
Гринько Н. В., Жовнір 
М. М. (2021). Teaching 
Ukrainian as a foreign 
language by using mind 
mapping technique. 
Освітологічний 
дискурс. 2 (33). 105 -
118
4. Herasymiuk I.G., 
Grinko, N.V. The role of 
psychological support 
for people with 
experience of domestic 
violence and abuse 
(DVA). Modern science: 
problems and 
innovations. 2020. 55-
61.
5. Гринько, Н.В. 
(2020). Медико-
психологічний 
супровід жінок із 
загрозою передчасних 
пологів на останньому 
триместрі вагітності та 
після пологів. 
Медична психологія, 
1-2 (15), 14-21. 
http://www.mps.kh.ua/
archive/2020/12/2
6. Pashkovska N.V., 
Pankiv V.I. , Grinko 
N.V. , Pashkovska O.V. 
(2019). Diabetes 
mellitus and 
Alzheimer’s disease. 
Mìžnarodnij 
endokrinologìčnij 
žurnal, 15 (3), 188-195. 
DOI: 10.22141/2224-
0721.15.3.2019.172103
7. Grinko, N.V. (2019). 
Personological features 
of women with the 
threat of preterm birth 
in the third trimester of 
pregnancy. 
Fundamental and 
applied researches in 
practice of leading 
scientific schools, 36(6), 
106-109. doi: 
10.33531/farplss.2019.6.
16 



Членкиня NASAP - 
Північно-
американська 
спільнота 
адлеріанської 
психології, членство з 
04/2022; UAIP – 
Українська Асоціація 
Індивідуальної 
Психології, членство з 
04/2020; EPA – 
Європейська 
психіатрична 
асоціація, членство з 
15/01/20; UUAP – 
Українська спілка 
психотерапевтів 
(European Association 
of Psychotherapy), 
членство з 28/01/16.
Приватна 
психологічна 
практика з 2005

427864 Гринько 
Наталя 
Валер`янівн
а

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060531, 

виданий 
29.06.2021

13 Clinical 
psychology in 
general medical 
practice 
(English)

Підвищення 
кваліфікації:
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
МОЗ України, 
29.06.2021 
2. Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
Національного 
медичного 
університету ім. О.О. 
Богомольця, Київ / 
Диплом від 04.10.2019 
/ Організація 
навчального процесу; 
cучасні технології, 
форми та методи 
навчання; 
андрагогічні 
особливості навчання 
дорослих; ОСКІ як 
компонент 
оцінювання; 
ефективна 
комунікація. 
Навчально-науковий 
центр неперервної 
професійної освіти / 
4,5 кредитів ЄКТС (142 
год.)
3. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
10.01.2022 / Онлайн-
тренінгу 
«Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
1. Інтерактивні методи 
викладання» / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.)
4. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
21.02.2022 / Онлайн-
тренінг «Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
2. Компетентнісний 



підхід у викладанні» / 
0,4 кредитів ЄКТС (12 
год.)
5. Україно-
швейцарський 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» / 
Сертифікат від 
14.06.2022 / Онлайн-
тренінг «Викладацька 
майстерність в ЗВО. 
Випуск третій. Модуль 
3. Оцінювання» / 0,3 
кредитів ЄКТС (10 
год.)
6. SSPH+ Lugano 
Summer School in 
Public Health Policy, 
Economics, and 
Management 2022 / 
Сертифікат від 
27.08.2022 / PHB: 
Promoting healthy 
behaviors through 
multi-level approaches 
/ 1 кредитів ЄКТС (30 
год.)
Публікації:
1.Grinko, N.V., 
Herasymiuk I.G., 
Sumariuk B.M. (2021). 
Orthostyle or modern 
neurosis: mental and 
behavioural changes in 
people with an 
obsessive desire for 
healthy eating. Art of 
Medicine. 2(18). 111-
115.
2. Grinko, N.V., 
Herasymiuk I.G., 
Sumariuk B.M. (2021). 
Medical and 
psychological support 
of women with the 
threat of preterm birth 
in the last trimester of 
pregnancy and after 
delivery. Neonatology, 
Surgery and Perinatal 
Medicine. 4(42).34-39.
3. Лещенко Т. О. 
Гринько Н. В., Жовнір 
М. М. (2021). Teaching 
Ukrainian as a foreign 
language by using mind 
mapping technique. 
Освітологічний 
дискурс. 2 (33). 105 -
118
4. Herasymiuk I.G., 
Grinko, N.V. The role of 
psychological support 
for people with 
experience of domestic 
violence and abuse 
(DVA). Modern science: 
problems and 
innovations. 2020. 55-
61.
5. Гринько, Н.В. 
(2020). Медико-
психологічний 
супровід жінок із 
загрозою передчасних 
пологів на останньому 
триместрі вагітності та 
після пологів. 
Медична психологія, 
1-2 (15), 14-21. 
http://www.mps.kh.ua/



archive/2020/12/2
6. Pashkovska N.V., 
Pankiv V.I. , Grinko 
N.V. , Pashkovska O.V. 
(2019). Diabetes 
mellitus and 
Alzheimer’s disease. 
Mìžnarodnij 
endokrinologìčnij 
žurnal, 15 (3), 188-195. 
DOI: 10.22141/2224-
0721.15.3.2019.172103
7. Grinko, N.V. (2019). 
Personological features 
of women with the 
threat of preterm birth 
in the third trimester of 
pregnancy. 
Fundamental and 
applied researches in 
practice of leading 
scientific schools, 36(6), 
106-109. doi: 
10.33531/farplss.2019.6.
16 
Членкиня NASAP - 
Північно-
американська 
спільнота 
адлеріанської 
психології, членство з 
04/2022; UAIP – 
Українська Асоціація 
Індивідуальної 
Психології, членство з 
04/2020; EPA – 
Європейська 
психіатрична 
асоціація, членство з 
15/01/20; UUAP – 
Українська спілка 
психотерапевтів 
(European Association 
of Psychotherapy), 
членство з 28/01/16.
Приватна 
психологічна 
практика з 2005

146651 Аврамчук 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет наук 
про здоров’я

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021818, 

виданий 
16.05.2014

10 Психологічна 
допомога при 
розладах 
нейрокогнітив
ного розвитку 
(РСА, ГРДУ, 
інтелектуальна 
неповносправн
ість)

Публікація у 
монографії: Аврамчук 
О. (2021). 
Актуальність та 
виклики захисту прав 
дітей, які живуть з 
проблемами 
психічного здоров’я. 
Centre for Eastern 
Europe Research UWM 
in Olsztyn, ISBN 978-
83-61605-55-3. – 
Колективна 
монографія
Стажування та 
додаткові навчання за 
спеціалізацією 
програми та 
викладацької 
майстерності з 2109 
по 2022 роки від 
Університет Мак 
Юена, Канада; 
Національний 
університет "Києво-
Могилянська 
Академія"; Всесвітня 
організація охорони 
здоров'я (онлайн);  
Університет Джонса 
Гопкінса, міжнародна 
освітня платформа 



Coursera; Deep 
Teaching Solutions, 
USA, міжнародна 
освітня платформа 
Coursera; Міжнародне 
товариство 
схемотерапії (США), 
інші загальною 
кількістю 569 години, 
18,5 кредитів.
Публікації (зазначено 
лише англ. мовою):
1. Avramchuk, O., 
Nizdran-Fedorovych, 
O., Blozva, P., 
Plevachuk, O. (2022). 
Internet-delivered low-
intensity CBT for 
people with social 
anxiety disorder in a 
period of COVID-19: 
results of pilot research. 
Wiadomosci lekarskie 
(Warsaw, Poland : 
1960), 75(12), 3109-
3114. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202212136 – 
Indexing Scopus
2. Avramchuk, O., 
Plevachuk, O., & 
Suvalo, O. (2022). 
Social avoidance as a 
pathogenetic link 
between social anxiety 
disorder and post- 
traumatic experience: 
the review. Proceeding 
of the Shevchenko 
Scientific Society. 
Medical Sciences, 66(1). 
https://doi.org/10.2504
0//ntsh2022.01.10 – 
Indexing Scopus
3. Avramchuk, O. S., 
Plevachuk, O. Y., & 
Koval, I. A. (2022). 
Bereavement and 
COVID-19: prevalence, 
comorbidity, and 
associated features 
among ukrainian 
sample. Wiadomosci 
lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960), 75(5 pt 
2), 1299–1304. 
https://doi.org/10.3674
0/WLek202205212 – 
Indexing Scopus
4. Avramchuk O. & 
Shalak K. (2020). 
Application of 
cognitive-behavioral 
therapy techniques as 
the method of early 
intervention in 
psychotic disorders’ 
therapy. Hellenic 
Journal of Nursing 
Science 13(1): 32-40, 
DOI: 
https://doi.org/10.2428
3/hjns.202014
5. Avramchuk O. & 
Ostryzhko, J. (2020). 
The use of psycho-
education based on the 
CBT protocol using a 
single-session virtual 
exposure within the 
psychological support 



of students with a fear 
of public speaking: 
results of a pilot study. 
Psychosomatic 
Medicine and General 
Practice, 5(1), 
e0501224. 
https://doi.org/10.2676
6/pmgp.v5i1.224
6. Avramchuk, O., 
Hlyvanska, O. (2018). 
Comparative Analysis 
of Modern Methods of 
Psychotherapy for 
Patients with 
Borderline Personality 
Disorder. European 
Journal of 
Interdisciplinary 
Studies, 10(1). 
http://doi.org/10.24818
/ejis.2018.04
Навчально-методичні 
праці, електронні 
курси: 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів у 
дітей та підлітків 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 177 
- Аврамчук О., Шалак 
Х. (2019). Сучасні 
підходи до 
діагностики та терапії 
поширених 
тривожних та 
афективних розладів 
(ФНЗ, IІ семестр, V 
курс 2018-2019 рр.). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 178
- Аврамчук О. (2019). 
ДВВ.2.18-19. Допомога 
в надзвичайних 
ситуаціях: психічне 
здоров'я, поведінка та 
комунікація. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 179 
- Аврамчук О. (2018). 
ДВВ.1.18-19. 
Громадське психічне 
здоров'я. Сертифікат 
ЕНК базового рівня. 
180 
- Аврамчук О. (2020). 
Вступ до 
університетських 
студій (модуль 
"Навчання 
психологічний лайф-
хак") (2019-2020) . 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 211 
- Аврамчук О. (2020). 
СЯ.19-20. Основи 
психічного здоров'я та 
психосоціального 
благополуччя. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 212 
- Аврамчук О. (2020). 
Класифікація та 
діагностика розладів 



психічного здоров’я у 
соматичній та 
неврологічній 
практиці (англ. 
мовою)(2.2019-2020). 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 213 
- Аврамчук О. (2021). 
Психологічна 
допомога при 
поширених 
тривожних та 
афективних розладах. 
Сертифікат ЕНК 
базового рівня. 
О2122018
Участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах:
- 2021/2022 – 
Реалізація наукового 
проекту «The Effect of 
Social Media on 
Academic Performance, 
Mental Health and 
Sleep (SMAMS): A 
Feasibility Randomized 
Control Trial» (2021) 
від King’s College 
London 
(Великобританія). 
Співвиконавець від 
кафедри клінічної 
психології Аврамчук 
О. 
- 2021/2022 – Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті в 
межах Global Forum 
on Bioethics in 
Research "Ethical issues 
arising in research with 
people with mental 
health conditions"
- 2021/2022 – 
Співвиконавець 
освітнього проекту 
спільної магістерської 
програми з біоетики, 
що реалізується 
Школою біоетики УКУ 
та Neiswaner Institute 
for Bioethics at Loyola 
University Chicago`s 
Stritch School of 
Medicine (США)
- науковий керівник 
або відповідальний 
виконавець наукової 
теми (проекту) – 
NF/FNZ_2021_001. 
"Дослідження 
особливостей 
переживання втрати 
серед людей, які 
проживають з 
соціально-тривожним 
розладом"
Робота у складі 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН: НМК 11 з 
охорони здоров'я та 
соціального 
забезпечення, 
спеціальність 225 
"Медична 



психологія"; з  2021 
року – член групи 
експертів МОЗ з 
питань проходження 
інтернатури  за 
спеціальністю 
«Медична 
психологія»
Член - АСОЦІАЦІЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І 
ПСИХОАНАЛІТИКІВ 
УКРАЇНИ з 01.01.2014
Приватна 
психологічна 
практика з 2008 року

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН10 (відповідає 
ПРН12 Стандарту 
вищої освіти). 
Здійснювати 
аналітичний 
пошук відповідної 
до сформульованої 
проблеми наукової 
інформації та 
оцінювати  її за 
критеріями 
адекватності

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Теоретичний аналіз на 
актуальні теми 
Підготовка та презентація 
для обговорення в групі 
результатів власних 
наукових досліджень 
Підготовка та реалізація 
навчального (наукового) 
проєкту в межах 
інтервізійної групи

Підсумкове представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

Теоретичний аналіз на теми 
обрані для системного 
огляду
Підготовка та презентація 
для обговорення в групі 
результатів 
Підготовка та реалізація 
проєкту системного огляду в 
межах інтервізійної групи
Воркшоп-оцінювання звітів 
системних оглядів

Підсумкове представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, короткої 
доповіді, оцінювання 
системних оглядів за 
принципами peer-to-peer, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Теоретичний аналіз на 
актуальні теми 
Підготовка та презентація 
для обговорення в групі 
результатів власних 
наукових досліджень 
Підготовка та реалізація 
навчального (наукового) 
проєкту в межах 
інтервізійної групи

Підсумкове представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU

Просвітницька 
практика

Теоретичний аналіз на 
актуальні теми 
Підготовка та презентація 
для обговорення в групі 
результатів власних 
наукових досліджень 
Підготовка та реалізація 
навчального (наукового) 
проєкту в межах 
інтервізійної групи

Підсумкове представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU



ПРН07 Доступно і 
аргументовано 
представляти 
результати 
досліджень у  
писемній та усній 
формах, брати 
участь у фахових 
дискусіях

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

Індивідуальні та групові 
презентації
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Короткі виступи за моделлю 
«круглого столу»

представлення результатів 
індивідуальної та групової 
роботи у вигляді 
презентації, короткої 
доповіді, звіту за 
результатами системного 
огляду, виконання завдань у 
системі CMS UCU

Просвітницька 
практика

Індивідуальні та групові 
презентації
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Короткі виступи за моделлю 
«круглого столу»

представлення результатів 
індивідуальної та групової 
роботи у вигляді 
презентації, короткої 
доповіді, звіту за 
результатами виконання 
завдань у системі CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Індивідуальні та групові 
презентації
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Короткі виступи за моделлю 
«круглого столу»

представлення результатів 
індивідуальної та групової 
роботи у вигляді 
презентації, короткої 
доповіді, звіту за 
результатами виконання 
завдань у системі CMS UCU

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Індивідуальні та групові 
презентації
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Короткі виступи за моделлю 
«круглого столу» чи TED

представлення результатів 
індивідуальної та групової 
роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU

ПРН11 (відповідає 
ПРН13 Стандарту 
вищої освіти). 
Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів і методів 
до конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності

Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
практично-орієнтованих 
(ситуативних) задач
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач чи варіантів рішень 
щодо практично-
орієнтованих (ситуативних) 
задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
практично-орієнтованих 
(ситуативних) задач
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Практично-орієнтовний 
екзамен, презентація чи 
усне представлення 
результатів обговорення в 
межах інтервізійної групи, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач чи варіантів рішень 
щодо практично-
орієнтованих (ситуативних) 
задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Cognitive-behavioral 
therapy (selective topics 
in English)

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
практично-орієнтованих 
(ситуативних) задач
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач чи варіантів рішень 
щодо практично-
орієнтованих (ситуативних) 



рефлексії
Рольове моделювання у 
групах чи парах

задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
практично-орієнтованих 
(ситуативних) задач
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
просвітницького проєкту

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
представлення результатів 
групової роботи, дискусія 
щодо переваг, викликів та 
обмежень пропонованих 
змін чи модифікацій, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Просвітницька 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
просвітницького проєкту

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
представлення результатів 
групової роботи, дискусія 
щодо переваг, викликів та 
обмежень пропонованих 
змін чи модифікацій, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Діагностична 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач чи варіантів рішень 
щодо клінічних випадків, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Консультаційна 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорення в межах 
інтервізійної групи, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач чи варіантів рішень 
щодо клінічних випадків, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

ПРН08 Оцінювати 
ступінь  
складності завдань 
діяльності та 
приймати рішення 
про звернення за 
допомогою  або 
підвищення 
кваліфікації

Консультаційна 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики під час 
супервізії з куратором, 
участь у дискусіях під час 
супервізії

Діагностична 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики під час 



прийняття рішень супервізії з куратором, 
участь у дискусіях під час 
супервізії

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень
Представлення 
консультативного/діагности
чного формулювання та 
переваг/викликів 
застосування технік щодо 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Підсумковий тестовий 
контроль, презентація чи 
усне представлення 
результатів обговорень, 
представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики 
навичок та технік відповідно 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, участь у 
дискусіях

Cognitive-behavioral 
therapy (selective topics 
in English)

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень
Представлення 
консультативного 
формулювання та 
переваг/викликів 
застосування технік щодо 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Підсумковий тестовий 
контроль, презентація чи 
усне представлення 
результатів обговорень, 
представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики 
навичок та технік відповідно 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, участь у 
дискусіях 

Fundamentals of 
Mental Health: selective 
topics in English

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень
Представлення 
діагностичного 
формулювання та 
обговорення 
переваг/викликів 
застосування технік щодо 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики 
навичок та технік відповідно 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, участь у 
дискусіях

Основи психічного 
здоров’я

Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень
Представлення 
діагностичного 
формулювання та 
обговорення 
переваг/викликів 
застосування технік щодо 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, представлення 
саморефлексії, аналіз 
викликів з практики 
навичок та технік відповідно 
конкретних практично-
орієнтованих (ситуаційних) 
задач, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, участь у 
дискусіях

Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи

Рольове моделювання у 
групах чи парах
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

ПРН06 Розробляти 
просвітницькі 
матеріали та 
освітні програми, 

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

Груповий чи індивідуальний 
просвітницький проєкт
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
рольового моделювання 



впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв'язок, 
оцінювати якість

інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

просвітницького випадку, 
відео-запис практичних 
навичок та технік, участь у 
дискусіях, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Просвітницька 
практика

Груповий чи індивідуальний 
просвітницький проєкт
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, участь у 
дискусіях під час 
консультації/супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Основи психічного 
здоров’я

Груповий чи індивідуальний 
просвітницький проєкт
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
рольового моделювання 
просвітницького випадку, 
відео-запис практичних 
навичок та технік 
психоедукації для 
підсумкового оцінювання, 
участь у дискусіях, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Fundamentals of 
Mental Health: selective 
topics in English

Груповий чи індивідуальний 
просвітницький проєкт
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
рольового моделювання 
просвітницького випадку, 
відео-запис практичних 
навичок та технік, участь у 
дискусіях, виконання 
завдань у системі CMS UCU

ПРН09 
Вирішувати 
етичні дилеми з 
опорою на норми 
закону, етичні 
принципи та 
загальнолюдські 
цінності

Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Християнська 
духовність: духовно-
психологічна 
інтеграція

Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU

Християнство: віра, 
богослужіння, мораль

Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів індивідуальної 
та групової роботи у вигляді 
презентації, есею, короткої 
доповіді, виконання завдань 
у системі CMS UCU

Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Основи психічного 
здоров’я

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни 
та прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни 
та прийняття рішень щодо 

Практично-орієнтовний 
екзамен, опитування, 
ведення дискусії, 



змісту завдань та/чи 
клінічних випадків
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Діагностична 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, аналіз викликів 
з практики під час супервізії 
з куратором, участь у 
дискусіях під час супервізії

Консультаційна 
практика

Консультація (супервізія) з 
куратором практики
Дебати й дискусії в межах 
інтервізійної групи з 
приводу викликів та 
прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, аналіз викликів 
з практики під час супервізії 
з куратором, участь у 
дискусіях під час супервізії

Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни 
та прийняття рішень щодо 
змісту завдань та/чи 
клінічних випадків
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

Опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

ПРН04 Робити 
психологічний 
прогноз щодо 
розвитку 
особистості, груп, 
організацій

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

Лекції,  опрацювання 
теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач 
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Підсумковий тестовий 
контроль, опитування, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Діагностична 
практика

Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії 
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач чи 
клінічних випадків
Рольове моделювання у 
групах чи парах
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень та вирішення 
практично-орієнтованих 
задач/випадків з практики 
під час супервізії з 
куратором, рольове 
моделювання конкретних 
технік чи навичок, участь у 
дискусіях під час супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Консультаційна 
практика

Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії 
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач чи 
клінічних випадків
Рольове моделювання у 
групах чи парах
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень та вирішення 
практично-орієнтованих 
задач/випадків з практики 
під час супервізії з 
куратором, рольове 
моделювання конкретних 
технік чи навичок, участь у 
дискусіях під час супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Основи психічного Лекції, опрацювання Екзаменаційний тестовий 



здоров’я теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач 
Рольове моделювання у 
групах чи парах

контроль опитування, 
поточне тестування, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач, відео-запис 
практичних навичок та 
технік діагностичного 
інтерв’ювання для 
підсумкового оцінювання, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії

Лекції
Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач 
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Екзаменаційний тестовий 
контроль, опитування, 
поточне тестування, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності

Лекції
Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач 
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Практично-орієнтовний 
екзамен, опитування, 
демонстрація рольового 
моделювання вирішення 
практично-орієнтованих 
задач, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Fundamentals of 
Mental Health: selective 
topics in English

Лекції
Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач 
Рольове моделювання у 
групах чи парах

опитування, демонстрація 
рольового моделювання 
вирішення практично-
орієнтованих задач, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

ПРН03 
Узагальнювати 
емпіричні дані та 
формулювати 
теоретичні 
висновки

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Лекції, опрацювання 
теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

Екзаменаційний тестовий 
контроль, опитування, 
ведення дискусії, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

Лекції, опрацювання 
теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни, 
воркшоп
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 

Підсумковий тестовий 
контроль, опитування, 
ведення дискусії, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU, 
peer-review в межах 
воркшопу



матеріалу
Fundamentals of 
Mental Health: selective 
topics in English

Лекції, опрацювання 
теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Clinical psychology in 
general medical practice 
(English)

Лекції, опрацювання 
теоретичних матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

Підсумковий тестовий 
контроль, опитування, 
ведення дискусії, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

ведення дискусії, 
представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи

Лекції
Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Основи психічного 
здоров’я

Лекції
Опрацювання теоретичних 
матеріалів
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни
Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу

Екзаменаційний тестовий 
контроль, опитування, 
ведення дискусії, 
представлення результатів 
групової роботи, тестування, 
рішення ситуаційних задач, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

ПРН02 Вміти 
організовувати та 
проводити 
психологічне 
дослідження із  
застосуванням 
валідних та 
надійних методів

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Мозковий штурм та групове 
обговорення
Організація проєкту 
наукового дослідження чи 
окремих етапів дослідження 
в межах інтервізійної групи
Аналіз ситуацій (наукових 
проєктів/дизайнів)

опитування, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

опитування, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

опитування, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Мозковий штурм та групове 
обговорення
Організація проєкту 
наукового дослідження чи 
окремих етапів дослідження 
в межах інтервізійної групи
Аналіз переваг та викликів 
дослідницької задачі 
(наукових 
проєктів/дизайнів)

Представлення результатів 
групової роботи, виконання 
завдань у системі CMS UCU

ПРН01 
Здійснювати 
пошук,  

Клінічна психологія: 
сучасність, виклики та 
перспективи

Лекції
Виконання завдань з 
опрацювання теоретичних 

опитування, ведення 
дискусії, виконання завдань 
у системі CMS UCU



опрацювання та 
аналіз професійно 
важливих знань із 
різних джерел із  
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій: 
змістовий модуль 
№1

питань в межах інтервізійної 
групи
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Лекції
Виконання завдань з 
опрацювання теоретичних 
питань в межах інтервізійної 
групи
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Fundamentals of 
systematic review in 
clinical psychology (in 
English)

Лекції
Виконання завдань з 
опрацювання теоретичних 
питань в межах інтервізійної 
групи
Дебати й дискусії на 
актуальні теми дисципліни

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Науково-дослідницька 
практика

Виконання завдань з 
опрацювання теоретичних 
питань в межах теми обраної 
інтервізійною групою для 
розв’язання дослідницької 
задачі (кейсове 
дослідження, експеримент, 
збір і аналіз емпіричного 
матеріалу)
Дебати й дискусії з 
актуальних питань обраної 
теми 
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Представлення результатів 
групової роботи відповідно 
до етапу практики, участь у 
дискусії під час 
консультації/супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Просвітницька 
практика

Виконання завдань з 
опрацювання теоретичних 
питань в межах інтервізійної 
групи
Дебати й дискусії з 
актуальних питань обраної 
теми 
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

представлення результатів 
групової роботи відповідно 
до етапу практики, участь у 
дискусії під час 
консультації/супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

ПРН05 Розробляти 
програми 
психологічних 
інтервенцій 
(тренінг, 
консультування 
тощо), провадити 
їх в індивідуальній 
та груповій 
роботі, оцінювати 
якість

Cognitive-behavioral 
therapy (selective topics 
in English)

Лекція, опрацювання 
теоретичних матеріалів
Груповий чи індивідуальний 
просвітницький чи 
консультативний проєкти
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Опитування, презентація чи 
усне представлення 
результатів обговорень, 
демонстрація рольового 
моделювання 
просвітницького випадку, 
участь у дискусіях, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Вступ до когнітивно-
поведінкової терапії

Лекція
Груповий чи індивідуальний 
просвітницький чи 
консультативний проєкти
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Опитування, презентація чи 
усне представлення 
результатів обговорень, 
демонстрація рольового 
моделювання 
просвітницького випадку, 
відео-запис практичних 
навичок та технік 
консультування для 
підсумкового оцінювання, 
участь у дискусіях, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Когнітивно-
поведінкова терапія 
низької інтенсивності

Лекція
Груповий чи індивідуальний 
просвітницький чи 
консультативний проєкти
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Рольове моделювання у 
групах чи парах

Практично-орієнтовний 
екзамен, опитування, 
презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
рольового моделювання 
просвітницького випадку, 
відео-запис практичних 
навичок та технік 
консультування для 
підсумкового оцінювання, 



участь у дискусіях, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Діагностична 
практика

Груповий чи індивідуальний 
проєкт (алгоритм 
діагностики,  програма 
структурованого інтерв’ю 
тощо)
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
етапів виконання завдань та 
аналіз викликів з практики 
під час супервізії з 
куратором, участь у 
дискусіях під час супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Консультаційна 
практика

Груповий чи індивідуальний 
проєкт (консультативне 
формулювання,  етапи 
консультативного процесу 
відповідно до запиту тощо)
Дебати й дискусії на 
актуальні теми в межах 
інтервізійної групи
Консультація (супервізія) з 
куратором практики

Презентація чи усне 
представлення результатів 
обговорень, демонстрація 
етапів виконання завдань та 
аналіз викликів з практики 
під час супервізії з 
куратором, участь у 
дискусіях під час супервізії, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

Практикум з 
клінічного 
інтерв’ювання

Мозковий штурм та групове 
обговорення з 
формулюванням тез та 
рефлексії щодо вивченого 
матеріалу
Рольове моделювання у 
групах чи парах
Групове обговорення 
практично-орієнтованих 
(ситуаційних) задач

опитування, ведення 
дискусії, представлення 
результатів групової роботи, 
відео-демонстрація 
практичних навичок, 
виконання завдань у системі 
CMS UCU

 


