
  

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення:  
Львівська духовна семінарія  УГКЦ,  

вул. Хуторівка 35 а, конференційна зала 

 

Львів - 2016 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут психічного здоров’я 
Українського католицького університету 

Українська асоціація когнітивно-
поведінкової  терапії 

Український інститут когнітивно-
поведінкової терапії 

І Науково-практична конференція  

ФАХОВА ОСВІТА У СФЕРІ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я:  
світовий досвід,  
українські перспективи 

20-21 травня 

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Асоціація психіатрів України  

Всеукраїнська асоціація 
психодіагностики  

Українська асоціація фахівців з 
подолання наслідків 
психотравмуючих подій  

Українська спілка психотерапевтів 

Український психотерапевтичний 
університет  

Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 

Український інститут позитивної 
крос-культурної психотерапії та 
менеджменту 

Український науково-дослідний 
інститут соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України 

Школа реабілітаційної медицини 
Українського католицького 
університету 

Кафедра ортопедагогіки та 
реабілітології Національного 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова 

Кафедра педагогічної і вікової 
психології Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника 

Кафедра психіатрії та психотерапії 
факультету післядипломної освіти 
Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького 

Кафедра психології Українського 
католицького університету  

Лабораторія соціальної психології 
особистості Інституту соціальної 
та політичної психології 
НАПН України 



 
20 травня  

9.30 – 10.00 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
10.00 – 11.30 Сесія 1: РОЗБУДОВА ТА РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ОСВІТИ В ЦІЙ ГАЛУЗІ 
Андрій Шевцов – «Сучасні методологічні  підходи у реформуванні фахової освіти 

в Україні»  
Ігор Марценківський – «Від лікування психічних захворювань до охорони 

психічного здоров'я дітей: погляд на реформи галузі через призму 
деінститутуалізації, перегляду номенклатури меж компетенції 
спеціальностей та вимог до фахової освіти» 

Олександр Фільц – «Освіта у психіатрії versus психотерапії» 
Олег Бурлачук – «Психологічна діагностика: старий / новий напрямок 

української практичної психології» 
Роман Кечур – «Академічна і прикладна освіта у психотерапії»  

11.30 – 12.00 Перерва на каву 
12.00 – 13.30 Сесія 2: ПІДТРИМКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 
Ірина Пінчук – «Яких фахівців потребує національна система охорони психічного 

здоров’я?» 
Семен Глузман – «Проблемні аспекти освіти фахівців у сфері охорони психічного 

здоровʼя в Україні» 
Тетяна Титаренко – «Особистісне здоров’я в умовах травматизації: роль фахівців 

у пошуку шляхів відновлення»  
Галина Пілягіна – «Думати та співчувати: завдання та проблеми у навчанні 

психіатрів, психотерапевтів та медичних психологів у сьогоденні 
на прикладі юнацьких депресій»  

Олександр Мироненко – «Освіта у психіатрії і психотерапії: перехід від кількості 
до якості» 

13.30 – 14.30 Перерва на обід 
14.30 – 16.00 Сесія 3: РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я, 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ  
Олег Романчук – «Що визначає якість психотерапевтичної освіти?» 
Віталій Климчук – «Нормативна регуляція сфери психічного здоров’я у 

Великобританії: аналіз з позицій адаптації до українських реалій» 
Вікторія Горбунова – «Психотерапія – спеціальність чи інструмент? Огляд 

проблеми в Україні та світі»  
Валентина Паробій – «Плекання етичної чутливості фахівців в ході фахової освіти» 
Катерина Явна – «Європейські стандарти оцінювання компетентностей та 

акредитації терапевтів в моделі КПТ» 

16.00 – 16.30 Перерва на каву 
16.30 – 17.00 Презентація навчальних магістерських програм УКУ:  

Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії  
Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії 
Презентація навчальних програм Українського інституту КПТ 

 

 
21 травня 

9.30 – 10.00 Ранішня кава 
10.00 – 11.30 Сесія 4: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
Галина Католик – «Психотерапевтична освіта в ВНЗ Західної Європи та в Україні: 

реалії та перспективи» 
Альберт Фельдман – «Процедура підготовки військових психологів в Ізраїлі» 
Андрій Карачевський – «Законодавча регуляція діяльності медичних, клінічних 

психологів та психотерапевтів в країнах ЄС» 
Анжеліка Інгел – «Підготовка психіатра у США: погляд зсередини очима інтерна» 
Денис Угрин – «Навчання психіатрів у Великобританії» 
Анна Грібова – «Система підготовки клінічних психологів у Великобританії» 

11.30 – 12.00 Перерва на каву 
12.00 – 13.30 Сесія 5: ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

Людмила Карамушка – «Система професійних компетенцій психологів: на 
шляху до провадження «Європейського диплому з психології» 

Володимир Голик – «Мультидисциплінарна реабілітаційна команда: питання 
міжпрофесійної взаємодії»  

Володимир Карікаш – «Формування професійної ідентичності психолога-
психотерапевта в межах формальної та неформальної освіти» 

Мар'яна Миколайчук – «Парадигми базової психотерапевтичної освіти: від 
конкуренції до інтеграції» 

Олена Добродняк – «Значення власного досвіду у освіті психотерапевта» 

13.30 –14.30 Перерва на каву 
14.30 – 16.00 Сесія 6: НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИКУЮЧИХ ФАХІВЦІВ 

Роман Тарабан – «Підтримка переходу від Студента до Вченого за допомогою 
дослідницького досвіду» 

Зіновія Карпенко – «Науковий формат психотерапевтичної практики: з досвіду 
підготовки магістерських дисертацій» 

Анжела Борщевська – «Викладання дитячої психіатрії у ракурсі профілактики та 
підтримки психічного здоров'я в сім'ї» 

Надія Долішня – «Розвиток навичок  терапевтичного контакту: пошук 
спільностей чи відмінностей?» 

Олександр Музика – «Чи можлива сучасна психологічна освіта у застарілій 
освітній системі: ремінісценції й рефлексії» 

16.00 – 16.30 Перерва на каву 
16.30 – 17.00 Відкрита дискусія: «УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ФАХОВОЇ 

ОСВІТИ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я» 

17.00 – 17.30 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 


