
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЙНУ КОМІСІЮ 
 

1. Акредитаційна комісія УАКПТ є постійно діючою комісією УАКПТ, яка відповідає за розвиток і 
імплементацію стандартів освіти та акредитації у методі когнітивно-поведінкової терапії у 
відповідності до сучасних, науково-обґрунтованих і міжнародно-визнаних стандартів методу. 

2. Цілю діяльності акредитаційної комісії є підтримка розвитку навчальних програм з КПТ в Україні 
та контроль їх якості у відповідності до сучасних міжнародних та наукових стандартів. 

3. Акредитаційна комісія відповідає за акредитацію навчальних програм з КПТ та індивідуальну 
акредитацію фахівців. 

4. Акредитація навчальних програм у методі КПТ здійснюється у відповідності до положення про 
акредитацію навчальних програм УАКПТ. 

5. Акредитація навчальної програми означає відповідність її сучасним стандартам освіти у КПТ. 
6. Акредитація програми означає передбачає,  що акредитаційній комісії даної навчальної 

програми 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.  

7. Акредитаційна комісія несе відповідальність за моніторинг діяльності відповідних 
акредитованих навчальних програм з КПТ, контроль за дотриманням стандартів акредитації і в 
разі виявлення порушень може позбавити навчальну програму статусу акредитованої. 

8. Індивідуальна акредитація фахівців здійснюється згідно процедури акредитації фахівців УАКПТ. 
9. Акредитаційна комісія вибирається правлінням і повинна складатися щонайменше з трьох 

акредитованих супервізорів/викладачів методу КПТ. Голова акредитаційної комісії є членом 
правління УАКПТ. 

10. Склад акредитаційної комісії може змінюватися за рішенням правління при потребі і підлягає 
перегляду що два роки на основі розгляду звіту про діяльність комісії. 

11. Голова акредитаційної комісії звітує перед правлінням УАКПТ щонайменше раз у два роки про 
діяльність комісії. 

12. Акредитаційна комісія несе відповідальність за публікацію та своєчасне оновлення реєстру 
акредитованих терапевтів методу КПТ та реєстру акредитованих навчальних програм з КПТ на 
вебсайті асоціації. 

13. Акредитаційна комісія співпрацює з відповідними органами Європейської асоціації КПТ щодо 
розвитку стандартів акредитації, процедури видачі євросертифікатів і т.п. 

14. Акредитаційна комісія співпрацює з етичним комітетом і у випадку прийняття етичним 
комітетом відповідного дисциплінарного рішення щодо члена асоціації, який допустив грубого 
порушення етичних принципів, приймає рішення про позбавлення акредитації. 


