
ІНСТРУКЦІЯ
з отримання Базового сертифіката EuroPsy

під час дії перехідних умов для України

Базовий сертифікат EuroPsy є свідченням якості фахової освіти

психологів та її відповідності мінімальному Європейському стандарту,

затвердженому Європейською Федерацією Психологічних Асоціацій

(EFPA). Сертифікат свідчить, що його власники успішно завершили

навчання за цілісним та таким, що забезпечує розвиток необхідних

компетентностей, навчальним планом, мають відповідну практичну

підготовку, перебувають у процесі неперервного професійного розвитку та

працюють із дотриманням вимог професійної етики.

Перехідні умови щодо присудження Базового сертифіката EuroPsy

застосовуватимуться протягом трьох років після дати визнання

Національного комітету EuroPsy Європейським Комітетом EuroPsy

(жовтень 2021 р.).

Для отримання Базового сертифікату EuroPsy в цей період апліканти

мають здійснити наступні кроки:

1. Заповнити національною мовою електронну форму індивідуальної

заявки на присудження Базового сертифіката EuroPsy під час дії

перехідних умов для України на сайті EuroPsy

(https://docs.google.com/forms/d/1fxwChh39PVXe488GzdV30xYH69En

nscywmK9huW50jM/edit). Крім іншого, форма містить згоду на

розміщення персональної інформації (прізвища та контактних даних)

на веб-сайті Національного комітету EuroPsy та зобов’язання

дотримуватись вимог Мета-кодексу Європейської Федерації



Психологічних Асоціацій

(http://ethics.efpa.eu/metaand-model-code/meta-code/) та Етичного

кодексу Національної Психологічної Асоціації України

(https://www.npa-ua.org/ethics).

2. Надати у сканованому вигляді до Національного комітету документи,

що підтверджують виконання вимог для отримання базового

сертифіката EuroPsy протягом перехідного періоду:

● Право на незалежну практику визначається на підставі диплома /
дипломів про вищу психологічну освіту протягом 5 років.
Враховуються дипломи рівнів “бакалавр”, “магістр” та/або
“спеціаліст” за спеціальністю «Психологія» (до 2015 року – також
«Практична психологія») за освітніми програмами, акредитованими
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або
іншими агентствами з акредитації, які мають визнання від
Міністерства освіти і науки України або самим Міністерством освіти
і науки України (для освіти, яка здобувалася до створення НАЗЯВО).
Валідність документу про освіту буде перевірятися через ЄДЕБО
(https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/)

● Докази професійного психологічного стажу : принаймні три роки1

повної зайнятості протягом останніх десяти років, які містяться у
“трудовій книжці” або будь-якому іншому офіційному документі
(наприклад, у довідці з місця роботи чи довідці від професійного
об’єднання). В них повинні бути перераховані всі посади.

● Докази супервізованої психологічної практики обсягом не менше
одного року повної зайнятості або еквіваленту у годинах (1500
годин) . Такими доказами можуть бути: офіційні документи з місця2

роботи (наприклад, довідка з навчально-методичного центру
психологічної служби про роботу під наглядом фахівців служби з
вказанням стажу) або документи, що засвідчують супервізовану
практику від професійної асоціації з підтвердженням кількості годин
практики та ПІБ супервізорів. Ця вимога стосується лише фахівців,
які не мають професійного психологічного стажу, зазначеного в
попередньому пункті.

● Докази безперервного професійного розвитку. Йдеться про
сертифікати, які засвідчують відвідування професійних заходів,

2 Супервізована практика (стор. 60 Положення EFPA про EuroPsy)

1 Професійним психологічним стажем вважається безпосередня робота психологом у різних
сферах практики, окрім наукової, науково-педагогічної та педагогічної діяльності. .

https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/


сертифікати про акредитацію від професійних асоціацій та інші
документи, що засвідчують безперервний професійний розвиток .3

обсягом менше 40 годин за останній рік.

3. Оплатити 50% одноразового внеску (одноразовий внесок дорівнює

розміру мінімальної заробітної плати на момент подання заявки на

отримання Базового сертифікату EuroPsy) на рахунок НПА.

Підтвердження про оплату також подається до Національного

комітету EuroPsy. Друга половина оплати вноситься аплікантами

після отримання позитивного рішення Комітету щодо присудження

Базового сертифікату EuroPsy. Видача сертифікату та внесення особи

до Реєстру EuroPsy здійснюється після повної оплати. У разі відмови

у видачі Базового сертифікату EuroPsy попередньо внесена

аплікантами сума не повертається.

4. Національний комітет EuroPsy починає аналіз документів на

відповідність вимогам після отримання індивідуальної заявки,

повного комплекту документів та підтвердження здійснення

одноразового внеску .

5. Протягом трьох місяців після отримання індивідуальної заявки та

повного комплекту документів Національний комітет на своїх зборах

виносить рішення щодо отримання Базового сертифіката EuroPsy.

Варіанти рішень: 1) Прийнято; 2) Відхилено; 3) Потребує додаткової

інформації. Комітет інформує аплікантів щодо прийнятого рішення

та, в  разі необхідності, надає всі необхідні роз'яснення.

6. Відповідно до умов отримання Базового сертифіката EuroPsy в

перехідний період, протягом двох років після закінчення цього

періоду власники сертифіката повинні продемонструвати виконання

3 Безперервний професійний розвиток (стор. 65 Положення EFPA про EuroPsy)



вимог статті 2 Положення про EuroPsy та відповідних вимог у

розділі C., додаток IV. Положення про EuroPsy.


