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Вих.: №3-0318 від 22 березня 2018 року
Першому заступнику Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
МАЛЬЦЕВУ І. В.
провулок Музейний, 12, місто Київ, 01001

Шановний Ігорю Всеволодовичу!
Відповідаючи на Ваше звернення від 06.03.2018 № 1049/02/08-18, зазначимо
наступне.
Національна психологічна асоціація (надалі НПА) являється національним
представником України в Європейській федерації психологічних асоціацій.
Оскільки діяльність НПА, у першу чергу, спрямована на розробку, експертизу, а
також участь у прийнятті законів і адміністративно-правових актів, що регулюють
психологічну діяльність в Україні, нам вкрай важливо висловити свою позицію
стосовно поставлених Вами питань.
1. Чи тотожна посада практичного психолога та лікаря-психотерапевта?
На дане питання можемо дати відповідь з огляду на освітньо-кваліфікаційні вимоги до
працівника, який займає посаду «практичного психолога» та «лікаряпсихотерапевта».
Посада лікаря-психотерапевта передбачає освітню кваліфікацію працівника за
напрямом
підготовки
«Медицина»,
спеціальністю
«Лікувальна
справа»,
проходження інтернатури за спеціальністю «Психіатрія» з наступною спеціалізацією
з «Психотерапії» (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників системи охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117). Тобто підготовка такого спеціаліста
здійснюється в межах медицини, а не психології.
Посада практичного психолога передбачає освітню кваліфікацію працівника за
спеціальністю галузі знань, яка включає основні предметні області освіти і науки груп
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка, а саме
за напрямом підготовки «Психологія», зі спеціальностей «Практична психологія»,
«Психологія» (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 № 518).
З огляду на вищевказану відмінність освітньо-кваліфікаційних вимог до працівника,
посади практичного психолога та лікаря-психотерапевта не є тотожними.
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2. Чи може особа із кваліфікацією лікар-психіатр надавати послуги з психологічної
реабілітації замість особи з кваліфікацією психологія, практична психологія або
медична психологія шляхом здійснення наступних заходів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Психологічна просвіта та консультування.
Психологічна діагностика.
Підбір методів психологічної реабілітації.
Психологічна допомога (терапія).
Психологічна корекція та проектування майбутнього.
Профілактика та запобігання кризовим явищам психологічного стану
людини.

Діяльність лікаря-психотерапевта передбачає, перш за все,
медикаментозного лікування хворих психотерапевтичного профілю.

супровід

Заходи з психологічної реабілітації, що їх здійснює психолог, медичний психолог,
практичний психолог, передбачають надання немедикаментозної (психологічної)
допомоги.
Оскільки вищевказані заходи психологічної реабілітації не включають у себе
медикаментозне лікування, їх має здійснювати професіонал, що отримав відповідну
освіту за спеціальністю «психологія», «медична психологія», «практична психологія».
За більш детальною інформацією у питаннях про межі компетентності практичної
діяльності психолога просимо звертатись до Європейської федерації психологічних
асоціацій (www.efpa.eu).

З повагою,
Проф. Леонід БУРЛАЧУК
Президент Національної психологічної асоціації
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