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УКРАЇНСЬКИЙ І НСТИТУТ
ПОЗИТИВНОЇ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Програма післядипломної освіти
БАЗОВИЙ КУРС з Позитивної психотерапії
Що це? Тренінгове навчання, орієнтоване на особистий досвід та професійну
практику.
Що таке Позитивна психотерапія? Новітній гуманістично-психодинамічний метод,
спрямований на гармонізацію життя людини та збалансований розвиток її
здібностей. Метод визнано Європейською Асоціацією Психотерапії (EAP) у 1996
році та Світовою Радою Психотерапії (WCP) у 2008 році. (детальніше – нижче)
Що дає Базовий курс?
 Професійні навички психологічного консультування.
 Глибше розуміння позитивної природи людини та її поведінки.
 Інструменти покращення особистих та ділових стосунків.
 Особистий психотерапевтичний досвід.
 Базис для подальшого професійного навчання за спеціалізаціями.
Кому цей курс може бути корисним? Особисто - тим, хто бажає покращити якість
свого життя. Професійно - психологам, тренерам, педагогічним, соціальним та
медичним працівникам, менеджерам.
Якими документами посвідчується проходження курсу?
1. Сертифікат участі
2. Сертифікат WAPP-EFCPP-WIAP (Німеччина) (для тих, хто має попередню вищу
медичну, психологічну або педагогічну освіту)
3. Сертифікат Українського Інституту Позитивної крос-культурної психотерапії і
менеджменту (для тих, хто має попередню вищу медичну, психологічну або
педагогічну освіту).
4. Посвідчення Українського Науково-методичного Центру практичної психології і
соціальної роботи (для психологів).
Які існують освітні спеціалізації для випускників Базового курсу?
 Бізнес-коучинг та організаційне консультування.
 Сімейне та подружнє консультування.
 Коучинг здоров’я та велнес-консультування.
 Позитивна крос-культурна психотерапія (Майстер-курс).
Якими є обсяг та тривалість курсу? Чотири триденних модулі з інтервалом 3
місяці. 9
Скільки часу така програма вже проходить в Україні? 20 років.
В яких ще країнах проходять подібні програми? Німеччина, Австрія,
Румунія, Болгарія, Болівія, Латвія, Росія, Китай, Кіпр, Турція.
Хто відповідає за якість програми? Офіційний провайдер методу в Україні Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту та
cертифіковані тренери Інституту.

.Чи можуть на базовому рівні навчатися студенти 2-3 курсів?
Можуть. Ще й як :-)
Чи отримають вони усі 3 сертифікати?
Державний - якщо мають мінімально рівень бакалавра з психології, педагогіки,
соц. роботи
Міжнародний - якщо на момент випуску підтвердить, що навчаються мін. на
третьому курсі з соціо-гуманітарного напрямку.
Український - аналогічно до міжнародного.
Чи можуть навчатися на базовому рівні особи із негуманітарною освітою?
Навчатись - можуть.
Але сертифікуватись - лише за напрямками з організаційного коучингу та
тренерства після додаткових модулів спеціалізації.
Міжнародний сертифікат Базового консультанта з Позитивної психотерапії - без
соціо-гуманітарної освіти вони не отримують.
А особи із непсихологічною освітою?
Те саме.
Чи зможуть вони йти далі на майстер-курс?
До навчання на Майстер-курсі у вільному форматі допускаються всі - це
глибинне навчання з позитивної психотерапії повсякденного життя,
самодопомоги та прикладання методи у суміжних сферах.
Але у форматі професійного навчання, з сертифікацією як психотерапевта,
можуть навчатись лише особи:
1. Що успішно сертифікувалися на базовому курсі
2. Відповідно, мають соціо-гуманітарну освіту не нижче бакалавра
3. Мають 21 рік
У виключних випадках можна розпочинати навчання на майстер-курсі і
паралельно здобувати другу вищу з психології.

