
для учасників другого ступеня
базової програми навчання

гештальт-терапевтів

Мемо



— 210 годин групової супервізії + передсертифікаційна супервізія
як поетапна підготовка до іспиту — 240 годин,
— індивідуальна супервізія у малих групах (трійках) — 15 годин.
Супервізія здійснюється викладачами та учасниками програм 3
ступеня. 

Дорогі учасники! 
Ласкаво просимо на другий ступінь сертифікаційної

програми навчання гештальт-терапевтів у 
Pogodin Academy!

Для того, щоб Вам було легше орієнтуватися в
організації програми навчання, ми підготували це мемо.

Програма другого ступеня складається з наступних
заходів:1

—21 тематична сесія,
—спеціалізація,
—лекції (Пропедевтика, Теорії Особистості)
(60 годин у курсі)

Теоретична підготовка:

Особиста терапія — 290 годин
—210 годин групової терапії, включені до програми, 
—80 годин роботи з особистим терапевтом (з них не менше 70
годин – з одним терапевтом),
+ години індивідуальної терапії на інтенсивах, години терапії під
супервізією у супервізорських групах на 3-му році навчання і
надалі.

Супервізія — 255 годин, у тому числі:

Практикум —  300 годин, у тому числі:

— робота у малих групах (трійках) - 200 годин, під супервізією.
— опис 3-х випадків тривалої роботи з клієнтами - 100 годин.



Додатково:

—Демонстрація роботи на сертифікаційній сесії із
запрошенням
незалежного тренера
—Участь у 4 інтенсивах (у ролі клієнта та терапевта)
—Участь у 4 конференціях
—Тривалість навчання на другому ступені, включаючи
передсертифікаційну сесію, як правило, складає 4 роки.

Сертифікація відбувається після закінчення базової
програми навчання у вигляді сертифікаційного модуля із
запрошенням незалежного тренера. Залежно від
результатів сертифікаційного модуля учасник може
отримати від сертифікуючого тренера додаткові
індивідуальні умови сертифікації (години особистої
терапії/супервізії).
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Сертифікат закінчення базової програми навчання
видається після виконання учасником всіх
сертифікаційних вимог та умов.
Вимоги до сертифікації наведені нижче.
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Базова програма навчання 

1 21 тематичний модуль (триденки) 

Основні теми програми:
1. Методологічні «коріння» гештальт-терапії: психоаналіз
як основа гештальт-терапії. Різниця між психодинамікою
та феноменологією.
2. Екзистенційні підстави гештальт-терапії.
3. Буддизм і даосизм як філософські підстави гештальт-
практики. Феноменологічний метод у гештальт-терапії.



4. Теорія поля у гештальт-терапії. Природа потреб та
почуттів.
5. Концепція людини у гештальт-терапії. Творчий
пристрій.
6. Теорія self. Психіка як процес. Функції психіки: природа
уявлень про себе та про
світі, природа вибору та вітальних проявів.
7. Цикл контакту - найважливіший прикладний інструмент
гештальт-терапевта. Форми
переривання контакту, Порушення ego-функції. Здоровий
цикл досвіду – як природно задовольняються потреби.
8. Опір у психотерапії та його Природа. Клінічні форми
опору.
9. Форми переривання контакту у процесі психотерапії.
Злиття (конфлуенція).
Робота зі злиттям.
10. Інтроекція та робота з нею.
11. Проєкція та робота з нею.
12. Дефлексія, ретрофлеські, профлексія, еготизм.
Терапія цих форм переривання контакту. 
13. Експеримент у гештальт-терапії. Види експериментів.
Правила побудови
експерименту.
14. Творчі методи у гештальт-терапії.
15. Робота зі сновидіннями у гештальт-терапії: підходи та
інструменти.
16. Баланс підтримки та фрустрації у процесі психотерапії.
17. Терапевтичний договір. Правила укладання договору.
18. Природа терапевтичного контакту. Чутливість,
усвідомлення, вільний вибір та присутність. Терапевтичні
відносини у гештальт-терапії. Діалог.



Додаткові теми, які можуть бути включені до програми
за умови швидкого проходження основних тем.

1.Правила побудови терапевтично ефективних інтервенцій. 
2. Терапевтична робота з психічною травмою та кризою.
3. Робота з залежними та співзалежними клієнтами.
4. Гештальт-підхід у роботі з парами, сім'ями та дітьми.
5. Гештальт-підхід у роботі з організаціями.
6. Групова гештальт-терапія.
7. Клінічна гештальт-терапія.
8. Психосоматика. Робота гештальт-терапевта із соматичним
симптомом.
9. Практика роботи з тілом у гештальт-терапії.
10. Особливості організації приватної практики. Просування та
маркетинг психотерапевтичних послуг.

Мета базової програми: освоєння учасниками теорії
та практики роботи гештальт-терапевта.2

3 Розклад модулів (трьохденок) формується на кожен
навчальний рік (вересень-липень) і повідомляється
тренером на початку навчального року, та зміні за
проханнями учасників групи не підлягає.

Оплата програми здійснюється будь-яким зручним для
вас способом: або готівкою в перший день чергового
модуля, або перерахуванням на розрахунковий рахунок.
Оплата перерахуванням на розрахунковий рахунок має
бути зроблена не пізніше 2 днів до старту модуля — при
цьому скан документа про оплату має бути надіслано
адміністратору Академії. Це потрібно для того, щоб
вчасно прийняти чи ідентифікувати оплату та не
відривати ні вас, ні інших учасників від процесу під час
модуля.
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Зміни у розкладі можливі тільки у разі потреби
навчального процесу усієї Академії. Ці зміни мають
характер винятків. У цьому випадку адміністрація
зобов'язується повідомити про зміни у розкладі не
пізніше ніж за місяць до нової дати.

5

Як правило, модулі програми відбуваються у
п'ятницю-неділю. Однак, як виняток деякі модулі
можуть бути заплановані у будні дні. У будь-якому
випадку ви знатимете про це, отримавши розклад на
початку навчального року.
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Ведучими базової програми виступають тренери
Академії та запрошені тренери. Тренер визначається
за 2 тижні до чергового модуля Тренерським збором
на підставі інформації про динаміку групи та теми
чергового модуля. 

7

Для комунікації з учасниками групи адміністратор
Академії створює окрему групу у Вайбері, де є всі
учасники групи. У цій групі адміністратор Академії
розміщує всю необхідну організаційну інформацію та
відповідає на всі організаційні питання
учасників.
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За тиждень до старту кожного модуля адміністратор
Академії розсилає учасникам нагадування про дату, місце
проведення та тренера, який веде модуль. Учасникам
необхідно підтвердити свою присутність на модулі
відповіддю на це повідомлення. У разі неможливості участі
в модулі, ми будемо вдячні за повідомлення адміністратору
щодо причин пропуску.
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Нагадування адміністратором Академії про черговий
модуль має інформаційний характер та не скасовує
відповідальності учасника за власний контроль за
розкладом програми.
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Якщо учасник не зміг бути присутнім на модулі, він
зобов'язаний сплатити його в повному обсязі та
«відпрацювати» модуль з іншою групою. Такий підхід
забезпечує безпеку для групи в цілому, та гарантує
всім учасникам можливість пройти програму у
заявлені терміни.

11

12 «Відпрацювання» пропущеного модуля також
оплачується у повному обсязі. «Відпрацювання» є
обов'язковим, оскільки необхідна кількість годин
навчання є важливим критерієм якості навчання.

Групова терапія

1 Групова терапія відбувається у тій групі, що і базова
програма. Такий підхід забезпечує можливість
винести динамічні аспекти взаємодії у групі за рамки
базової програми, що дозволяє ефективніше
використовувати навчальні години програми.



Групова терапія включає 70 зустрічей по 3 години,
які проходять щотижня у визначений день тижня та
години (крім офіційних державних свят). Зазвичай
група проходить у будні, у вечірні години.

2

3 Ведучим групи, як правило, є один із тренерів
команди Академії. Ведучий визначається керівником
Академії на весь період проведення групової терапії –
70 зустрічей по 3 години. У деяких випадках з
міркувань ефективності роботи групи керівником
Академії ведучий може бути замінений після
закінчення 20-30 зустрічей.

4 Кількість учасників терапевтичної групи – від 12 до
20 осіб. У разі, якщо кількість учасників значно
перевищує заявлений рівень, група ділиться на 2
підгрупи.

5 У випадку, якщо учасник базової програми не може
приєднатися до «своєї» групі (не підходить час чи день
проведення), в Академії існують «збірні» групи, які
формуються в міру запитів учасників різних груп.
Група працює у відкритому форматі, тобто з можливістю
приєднання нових учасників перші 5 зустрічей, після
цього група закривається та функціонує у стабільному
складі до свого завершення. У разі якщо кількість
учасників групи протягом терміну функціонування групи
зменшиться до 8, група буде розформована. Учасникам,
які залишилися, буде запропоновано приєднатися до
іншої групи зі збереженням пройдених годин групової
терапії.



6 Приєднання нових учасників до групи можливе
після обговорення із групою.

7 Оплата групових зустрічей здійснюється після
проведення кожної групової зустрічі

8 Усі перепустки групи оплачуються. Такий підхід
забезпечує цілісність та безпеку для групи в цілому
та гарантує всім учасникам можливість пройти
години групової терапії у заявлені терміни.

9 Відпрацювання пропущених годин групової терапії з
іншою групою неможлива через специфіку формату
групової терапії.

10 У разі пропуску учасником понад 9 зустрічей групи,
учасник відраховується з групи та пройдені часи не
зараховується до вимог до сертифікації.

11 Якщо кількість оплачених перепусток не перевищує 9,
відпрацьовувати їх для виконання умов сертифікації не
потрібно. Весь проєкт групової терапії зараховується у
повному обсязі.

12 Усі винятки з правил участі у груповій терапії
обговорюються з керівником Академії через
адміністратора в індивідуальному форматі.



Групова супервізія
Групова супервізія проходить у тій самій групі, що й
базова програма. Формат групи визначається для
кожної групи окремо. Найбільш поширені такі: 12
триденних чи 18-30 коротких 1-2 денних модулів, які
проходять у проміжках між тематичними модулями
базової програми Загальна кількість годин групової
супервізії при цьому залишається незмінним – 180
годин.

Ведучим групи є один із супервізорів Академії,
супервізійний модуль складається з терапевтичних
робіт учасників один з одним під супервізією
провідної групи. Ведучий кожної супервізійної
групи визначається керівником Академії.

Умови пропусків та відпрацювань ідентичні умовам
до тематичних модулів програми.

1

2

3
Спеціалізація 

Спеціалізація – це навчальна програма, мета якої є
поглиблене вивчення теорії та практики застосування
гештальт-терапії у певній галузі (наприклад, сімейна та
дитяча психотерапія або робота з кризами та травмами,
робота з тілом у гештальт-терапії, робота з групами у
гештальт-підході) або методі роботи (діалогово-
феноменологічний підхід).

1



Академія пропонує на вибір учасникам кілька варіантів
спеціалізацій. Кожна спеціалізація має свою структуру,
тривалість та тренерський склад.

Групи у спеціалізацію формуються з учасників різних
навчальних груп та різного досвіду роботи.

Після завершення спеціалізації учасникам видається
сертифікат про проходження спеціалізації, який
зараховується до вимог до сертифікації гештальт-
терапевта. 

Для комунікації з учасниками групи адміністратор
Академії створює окрему групу у Вайбері, де є всі
учасники групи. У цій групі адміністратор Академії
розміщує всю необхідну організаційну інформацію та
відповідає на всі організаційні питання учасників.

З метою запобігання перетинам триденних модулів
спеціалізації з модулями базової програми, навчальні
модулі спеціалізації проводяться в будні.

Розклад модулів (трьохденок) спеціалізації формується
на кожен навчальний рік (вересень-липень),
повідомляється тренером на першому модулі, та зміні
за проханнями учасників групи не підлягає. 

2

3
4

5

6

7



Зміни в розкладі можливі тільки у разі потреби
навчального процесу усієї Академії. Ці зміни мають
характер винятків. У цьому випадку адміністрація
зобов'язується повідомити про зміни у розкладі не
пізніше ніж за місяць до нової дати.

За тиждень до старту кожного модуля адміністратор
Академії розсилає учасникам нагадування про дату,
місце проведення та тренера, який веде модуль.
Учасникам необхідно підтвердити свою присутність на
модулі відповіддю на це повідомлення. У разі
неможливості участі в модулі, ми будемо вдячні за
повідомлення адміністратору щодо причин пропуску.

Нагадування адміністратором Академії про черговий
модуль має інформаційний характер і не скасовує
відповідальності учасника за контроль за розкладом
програми. 

Якщо учасник не зміг бути присутнім на модулі, він
зобов'язується сплатити його у повному обсязі та
«відпрацювати»  модуль з іншою групою. Такий підхід
забезпечує безпеку для групи в цілому та гарантує всім
учасникам можливість пройти програму у заявлені
терміни. 

«Відпрацювання» пропущеного модуля навчання також
оплачується у повному обсязі. «Відпрацювання» є
обов'язковим, оскільки необхідна кількість годин
навчання є важливим критерієм якості навчання.
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Якщо у вас залишилися питання щодо
організації навчання або пропозиції за
програмою, Ви можете звернутися до

адміністратора Академії.


