УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ
Процедура акредитації навчальних програм з КПТ
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Загальні положення:
a. Метою даної процедури є забезпечення високої якості освіти з когнітивно-поведінкової терапії в
Україні у відповідності до сучасних європейських стандартів освіти у КПТ.
b. КПТ як сучасний доказовий психотерапевтичний метод може застосовуватися лише фахівцями, що
здобули належну освіту, що підтверджується їх акредитацією у відповідності до міжнародних
стандартів. Відповідно усі програми, що готують фахівців-психотерапевтів методу КПТ, мають
здійснювати це у відповідності до цих прийнятих міжнародною фаховою спільнотою стандартів.
c. У відповідності до євроінтеграційного вектору розвитку України, Українська асоціація когнітивноповедінкової терапії (УАКПТ), будучи дійсним акредитованим членом Європейської асоціації
поведінкових та когнітивних терапій (EABCT), еталоном міжнародних стандартів бере стандарти
акредитації EABCT, а способом визнання та акредитації фахівця у відповідності до міжнародних норм
– європейський сертифікат з КПТ від EABCT.
d. Будучи вповноваженим представником EABCT до акредитації фахівців у методі КПТ та видачі
європейського сертифікату, УАКПТ впроваджує дану процедуру, що дає можливість акредитаційній
комісії УАКПТ акредитувати навчальні програми з КПТ. Акредитація означає відповідність даної
навчальної програми Європейським стандартам освіти у КПТ та можливість підтвердження сертифікату
випускника даної програми євросертифікатом з КПТ за посередництва УАКПТ.
e. Організація навчання з КПТ (це не стосується окремих ознайомчих/тематичних семінарів, а лише
цілісних програм) та делегування випускниками програм статусу КПТ-терапевта не у відповідності до
міжнародних стандартів є грубим порушенням професійних етичних норм, може вести до неякісного
надання послуги, дискредитації КПТ як методу в очах фахівців та користувачів – отож УАКПТ вживатиме
усіх законних способів протидії програмам, що не забезпечують якісну освіту в КПТ у відповідності до
«мінімальних навчальних стандартів» EABCT.
Основні процедури:
a. Навчальні заклади та інституції, що надають освітні послуги, можуть подати заявку в акредитаційну
комісію УАКПТ щодо акредитації навчальної програми з КПТ, яку вони розробили.
b. У процесі розробки програми відповідні організації повинні ретельно вивчити навчальні стандарти
УАКПТ та EABCT – та взяти їх за основу даної програми. При потребі члени акредитаційної комісії УАКПТ
можуть надати консультації/роз’яснення щодо цих стандартів.
c. Аплікаційна заявка повинна включати повний опис програми, її структури, методології, тематичного
наповнення, критеріїв поступлення, організації супервізій, клінічної практики, процедури проміжного
та підсумкового оцінювання компетентностей (згідно відповідної форми заявки УАКПТ). До
аплікаційної заявки повинно бути надано перелік викладачів та супервізорів програми та копії
сертифікатів, що підтверджують їх акредитацію як викладачів/супервізорів методу КПТ (за винятком,
коли викладачі/супервізори є акредитовані УАКПТ), а також додаткові матеріали на запит
акредитаційної комісії (опис програми, взірці шкал, сертифікатів, залікових книжок і т.п.).
d. Члени акредитаційної комісії розглядають заявку у термін до трьох місяців на предмет відповідності
даної навчальної програми стандартам освіти в КПТ. При потребі може бути подано запит на подання
додаткових документів, візит представника УАКПТ у навчальний заклад чи участь представника
закладу в засіданні комісії УАКПТ та ін.
e. У випадку відповідності програми стандартам УАКПТ та EABCT акредитаційною комісією УАКПТ
видається акредитаційний сертифікат даній навчальній програмі. У випадку наявності зауваг –
пропозиції щодо необхідних змін у програмі.
f. Акредитація програми означає, що акредитаційній комісії даної навчальної програми/установи
делегована від УАКПТ функція акредитації випускників даної навчальної програми, які виконали усі
вимоги згідно стандартів УАКПТ та ЕАВСТ. При цьому у акредитаційному сертифікаті вказується УАКПТ
як акредитаційна організація поруч з власне організацією, що реалізовує дану навчальну програму,
вказується логотип УАКПТ, посилання на рішення про акредитацію програми.
g. Керівник акредитаційної комісії акредитованої навчальної програми/організації зобов’язаний
інформувати акредитаційну комісії УАКПТ про кожну надану акредитацію, а УАКПТ зобов’язується
додавати акредитованих терапевтів до реєстру акредитованих терапевтів методу КПТ.
h. Акредитаційна комісія акредитованої навчальної програми зобов’язується (ре-) акредитувати
терапевтів/супервізорів/викладачів у строгій відповідності до стандартів УАКПТ/ЕАВСТ та враховувати
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та імплементувати в систему оцінювання компетентностей та структуру програми зміни в даних
стандартах, у випадку наявності таких.
i. Акредитаційна комісія акредитованої навчальної програми зобов’язана інформувати акредитаційну
комісії про внесення змін у власну навчальну програму/викладацький склад і т.п., якщо дані зміни є
стосуються базових параметрів, пов’язаних з акредитацією програми.
j. Акредитаційна комісія УАКПТ відповідає за моніторинг діяльності акредитованих навчальних програм
і щонайменше раз у п’ять років має здійснювати аудит на питання дотриманння встановленим
стандартам.
k. У випадку відходу від встановлених стандартів освіти у КПТ акредитаційна комісія може скасовувати
рішення про акредитацію програми.
l. Акредитація в методі КПТ дійсна лише за умови професійного членства фахівця у професійній асоціації
(національній чи міжнародній), що є акредитованим членом визнаних міжнародних асоціацій у сфері
КПТ.
m. Для акредитованих випускників акредитованих навчальних програм за умови наявності звернення
акредитаційна комісія УАКПТ може звертатися в ЕАВСТ щодо виготовлення європейського сертифікату
з КПТ за додаткову плату.
n. Оплата процесу акредитації програм та фахівців реалізується у відповідності до встановлених
правлінням УАКПТ розмірів оплати.

