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Назва дослідження

Дослідження «Постдипломної 

кроскультурної супервізійної програми в 

галузі психологічного консультування та 

травмотерапії»

Тривалість: 2017 - 2020 рр.
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Мотиваційні підстави до 

входження в дослідницький 

проєкт:



422.06.2020Лозова О.М. 4

Засадничий документ
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Партнери, учасники:

 факультет психології та консультування при Ріджент 

університеті (США); координатор Ольга Запорожець, PhD, 

факультет психології та консультування при Ріджент 

університеті (США). https://www.regent.edu/spc/faculty/ph-

d-olya-zaporozhets/

 кафедра практичної психології Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

координатор – доктор психол. наук, професор Лозова 

О.М. (участь кафедри в проєкті не має фінансування).
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Сертифікація участі
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Мета, завдання, 

очікуваний кінцевий продукт

 Мета:

проведення експертного моніторингу ефективності 

впровадження в Україні «Постдипломної кроскультурної 

супервізійної програми в галузі психологічного консультування 

та травмотерапії» Ріджент Університетом (США).

 Завдання:

доведення ефективності/неефективності Програми в умовах 

соціально-економічної та політичної ситуації в Україні.

 Очікуваний кінцевий продукт:

висновок з наукової експертизи щодо ефективності Програми.
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Цільова аудиторія

 Слухачі Програми: фахівці психологічної галузі, 

студенти старших курсів, які мають базову 

психологічну освіту 

 Бенефіціари: ветерани ООС, їхні сім’ї, широкий 

загал
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Етапи дослідження: 

1. Опитувальник самооцінки 
консультування (Ларсон, 1992), 

2. Шкала самоефективності консультанта 
(Мельхерт, 1996), 

3. Опитувальник «Впевненість у 
застосуванні знань і навичок 
травмотерапії»

4. Шкала оцінки компетенції консультанта

2017

2018
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Етапи дослідження:

 Збір первинних даних

 Ретестове опитування контрольної та 

експериментальної груп

 Проведення математико-статистичних 

обрахунків даних

 Завершення моніторингу організації 

консультаційного процесу

 Узагальнення емпіричних результатів

 Укладання експертного висновку

2019

2020
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Методологія дослідження:

гуманістична психологія; 

критеріальний підхід: 

- критерій реалістичності;

- критерій ефективності
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колективне 

обговорення 

індивідуальних 

експертних 

оцінок

раціоналізація

систематизація

аналітичні 

експертні 

оцінки

оцінне 

інтерв'ю

порівняння
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Проміжний висновок 

та виклики

 Висновок: в соціо-економічних умовах України

консультування, засноване на стандартах

консультаційної освіти й клінічної практики

США, на цьому етапі дослідження визнане

ефективним

 Виклики щодо реалізації Програми : 

- методологічна проблема тестових ефектів у 

повторних вимірюваннях;

- робота з перекладом процесу супервізії.
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Зустріч з науковими партнерами
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Гостьова лекція з теми:

«Практичне застосування лікування 

залежності в системі сім’ї»

Джеклин Сміт, завідувачка 

кафедри 

консультування, 

доктор психології, 

доцент, директор 

клінічних програм 

консультування Школи 

психології та 

консультування Regent 

University
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Гостьова лекція з теми:

«Стандарти освіти та практика у 

професіях ментального здоров’я»

Ольга Запорожець, 

доктор психології, доцент, 

ко-директорка Інституту 
дослідження сексуальної 

ідентичності Regent 
University
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Практика студентів

за Програмою

Центр

Психологічного

консультування

та травмотерапії 
«OPEN 
DOORS» 
(м.Київ)

На базі Центру «OPEN DOORS» Ріджент університет реалізує 

освітню Програму психологічного консультування та травмотерапії
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Практика в якості ко-

фасилітаторів і перекладачів

Центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей

с. Копилів

PhD. Joshua 

Kreimeyer
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Практика в якості ко-

фасилітаторів і перекладачів

PhD. Andreas 

Bienert

Робота із сім’ями 

ветеранів ООС

с. Пуща Водиця
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Відкриття освітньої програми 

«Консультаційна психологія»

 Основи консультаційної психології, 

 Тренінг професійного зростання консультанта,

 Техніки консультування, 

 Лінгвістичні аспекти психологічного 

консультування,

 Практикум із психологічного консультування,

 Перша психологічна допомога у кризових 

станах,

 Гострі дитячі реакції на травму.
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Перспектива 

співробітництва:

 укладання угоди про академічну мобільність 

аспірантів, докторантів, молодих вчених 

університетів-учасників проєкту.



Дякую за увагу!


