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Ведучі та творці семінару: команда викладачів та супервізорів УІКПТ, 
випускники навчальних програм УІКПТ 

 

 

Про концепт UPDATE-CBT: так, це саме те, про що ви мріяли, завершуючи навчання у базовій 
програмі – учитися далі, зустрічатися далі! Адже після завершення навчальної програми з КПТ 
освіта у КПТ не завершується. Як і не завершується розвиток і оновлення самої КПТ. Концепт-
семінари серії UPDATE-CBT - це семінари з оригінальною концепцією формату створені у 
відповідь на потребу оновлювати свої знання з КПТ, знайомитися з сучасними доповненнями 
методу – і, звісно, бачитися з тими, з ким вчився разом, занурюватися у атмосферу спільноти 
КПТ, ділитися знаннями, досвідом, ідеями -  і просто черпати ресурс та натхнення від зустрічей! 
І усе це у новому форматі – який зберігає усе краще з традиційних семінарів базової навчальної  
програми і водночас додає нове – бо це ж усе ж семінари для випускників, які мають багатий 
практичний досвід і мають чим поділитися один з одним, тож стають активними творцями 
семінару. Отож, уже традиційно вдруге напередодні різдвяних свят УІКПТ запрошує 
випускників своїх навчальних програм на UPDATE-семінар до  Львова! 

2018 



Про формат концепту і зміст (попередній, можливі зміни) даного семінару (версія CBT-2018): 
Семінари серії UPDATE-CBT міститимуть традиційно кілька «рубрик», які щорічно матимуть 
інше наповнення: 

 «Парадигма» - у цій рубриці ми завжди презентуватимемо і дискутуватимемо 
парадигмальні оновлення  у моделі КПТ – цього року ми говоритимемо про «Четверта 
хвиля: «Е» у КПТ?». Буде представлено концептуальне розширення парадигми КПТ та 
розуміння важливості експеріентальних та емоційно-фокусованих втручань у цілісній 
моделі КПТ. 

 «Дрібниці, що роблять велику різницю» - дана рубрика стосується тонкощів клінічної 
майстерності КПТ, зокрема у ретельному плануванні терапії та реалізації важливих 
втручань – цього року у цій рубриці тема «Домашні завдання – ключ до успіху КПТ». 

 «До-навчання» - дана рубрика міститиме теми, які ми зараз викладаємо у нових 
наборах базової навчальної програми з КПТ і які не містилися у програмі попередніх 
наборів. Цього року це тема «КПТ розладів сну». 

 «Особливий пацієнт» - у даній рубриці ми розглядатимемо особливості застосування 
КПТ зі специфічними категоріями клієнтів. Цього року у даній рубриці розглядатиметься 
тема «КПТ у часі вагітності: покази, протипокази та особливості застосування технік 
КПТ» 

 «Загострити зброю» - дана рубрика присвячена розвитку клінічної майстерності у 
застосуванні технік КПТ. Цього року ми зосередимо увагу на розгляді широкого спектру  
імагінативних втручань у КПТ – від класичної експозиції в уяві, до роботи з позитивною 
уявою та інших нових видах імагінативних втручань, що інтенсивно розвиваються, 
досліджуються науково та інтегруються у сучасну КПТ.. 

 «Виклики КПТ» - дана рубрика присвячена викликам у практиці КПТ та 
оновленню/повторенню принципів та ідей подолання цих труднощів. Цього року у 
даній рубриці тема «Коли непереносимість невизначеності, не лише у пацієнта, але і 
терапевта…» 

 «Інший формат» - дана рубрика присвячена іншим формам реалізації КПТ-втручань. 
Цього року буде представлено тему: «КПТ-онлайн: обмеження і можливості…» 

 «Мета-навики»: у даній рубриці вдосконалюватимемо навики з інших суміжних сфер, 
які важливі у професії психотерапевта: «Мистецтво презентацій». 

 «Титульна лекція» - щороку ми запрошуватимемо когось із випускників УІКПТ 
прочитати лекцію на актуальну клінічну тему, яка на нашу думку заслуговує окремої, 
«титульної» сторінки у програмі семінару. І хто це буде і що за тема - це завжди буде 
сюрпризом!!! 

 «КПТ для себе» - рубрика, що сама говорить за себе, цього року тема, що йтиме 
«червоною ниткою» через усю програму семінару  - «Неформальні техніки 
майндфулнес у щоденному житті психотерапевта». 

 «Учитися з досвіду»  - дана рубрика – це простір, у якому учасники семінару можуть 
кожен поділитися своїми важливими клінічними уроками. Ми запрошуємо кожного 
учасника семінару бути готовим коротко (до 10 хв.) представити один важливий урок, 
який він/вона винесли з клінічної практики КПТ – на прикладі конкретних випадків, 
ситуацій, застосування КПТ для себе та ін. 

  «Історії» - в даній рубриці запрошуємо випускників поділитися досвідом своїх 
успішних проектів, які можуть стати натхненням та прикладом для інших учасників 
семінару та загалом спільноти КПТ. Просимо тих, хто бажав би поділитися своїми 
«Історіями» вказати про це у листі, яким реєструватимеся на семінар. 



 «КПТ в Україні» - дискусія щодо актуальних тем розвитку КПТ та сфери охорони 
психічного здоров’я в Україні. Це також завжди можливість для нових ідей і 
активностей Української асоціації КПТ, роботи секцій та ін. 

 «Рекомендована література» - у даній рубриці презентуватимемо нові видання, 
робитимемо огляд нових видань – цього року презентація нових посібників видавничої 
серії ІПЗ УКУ та УІКПТ «Поступ у психотерапії: практика, що базується на наукових 
доказах», а також книжки самодопомоги авторства Ольги Сергієнко «Коли ми надмірно 
переживаємо за все…» 

 «Святкувати життя!» - святковий фуршет, спеціальне меню кава-перерв, спільно 
створена святкова програма! 

Для кого: виключно для випускників навчальних програм УІКПТ. 

Вартість участі у семінарі: при реєстрації та передоплаті до 15 жовтня 2018 року - 2000 грн, 
2500 грн – при реєстрації після 15 жовтня і до 20 листопада, 3000 грн – при реєстрації після 20 
листопада. У вартість включена участь у святковому фуршеті.  

Для подання заявки на участь в семінарі необхідно надіслати лист на адресу Українського 
інституту КПТ (i.cbt.org.ua@gmail.com), вказавши в ньому ваше ім’я  та прізвище, контактні дані 
(місто, телефон, електронна адреса) та уточнити, який саме із проектів УІКПТ ви завершили. 
Якщо ви надіслали заявку і протягом тижня не отримали підтвердження електронною поштою 
про її отримання – просимо сконтактувати з нами по телефону (096-38-26-330 - Олег 
Романчук). 
 
Сертифікація: по завершенню семінару учасники отримають сертифікат участі в семінарі від 
Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії.  

Місце проведення (попередньо, остаточно місце проведення буде уточнено після 15-го 
жовтня): м. Львів, вул. Свєнціцького 17, конференцзал (4 поверх)  

Розклад: у перший і другий день - 12:00-18:00 (обідня перерва 13:45-14:45), в другий день 
одразу після семінару фуршет до 19:30, 9:30-14:45 – у третій день (без обідньої перерви). 

 

 
 

«Онови КПТ – і онови себе!» 
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