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ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню сертифікацію УСТА 

Практик Транзактного Аналізу (ПРАКТИК ТА) 

Основні положення 

1.1 На даний час в Україні існує багаторівневе навчання ТА. Відповідно 

законодавству України ТА є додатковою освітою. 

1.2 Відповідно до вимог ЄАТА офіційно визнаний курс навчання ТА (ТА-

202) можуть вести TSTA (Навчаючий і Супервізуючий  Транзактний 

Аналітик), PTSTA (Попередній Навчаючий і Супервізуючий 

Транзактний Аналітик) і СТА -Тренер. Вступний курс (ТА-101) можуть 

вести TSTA, PTSTA, СТА-Тренер, а також СТА (Сертифікований 

Транзактний Аналітик), що пройшов супервизию і отримав акредитацію 

Інструктора 101 курсу на 5 років в ЄАТА. 

1.3 З метою визнання досягнень в навчанні ТА і мотивації для подальшого 

професійного зростання членів організації УСТА вводить внутрішню 

сертифікацію спеціалістів, які пройшли навчання у сертифікованих 

спеціалістів  (TSTA, СТА -Тренер, РTSTA) і тих, що набрали певну 

кількість годин навчання та супервізій. Сертифікація проводиться в 

галузі психотерапії, консультування та організацій. 

        

В психотерапії 

Сертифікат отримують студенти, які пройшли 300  годин навчального 

тренінгу, 30 годин супервізій у PTSTA  або  TSTA в психотерапії  і 60 годин 

особистої терапії у CТА, кандидата в СТА або Практика ТА, що має 

психологічну або медичну освіту, які здали залік комісії Ради Тренерів УСТА. 

Їм надається статус ПРАКТИК ТА в психотерапії.  

 

В организаціях і консультированні 

Сертифікат отримують студенти, які пройшли 300 годин навчального 

тренінгу, 40 годин супервізій у PTSTA або TSTA в організаціях або 

консультуванні і мають гуманітарну освіту. А також, ті , які здали залік комісії 



Ради Тренерів УСТА. Їм надається статус ПРАКТИК ТА  в організаціях або 

консультуванні. 

 

1.4 Сертифікат є внутрішнім документом УСТА и визнається лише УСТА. 

 

1.5 Години навчання і супервізування у сертифікованих спеціалістів 

зараховуються для допуску до CTA-екзамену в EATA. 

 

1.6  Сертифікат підтверджує рівень професійної підготовки спеціаліста, який 

навчається ТА. 

 

1.7 Кваліфікація Практик ТА надає право володарю видавати сертифікати 

від УСТА на всі свої проекти (після попередньої супервізії у PTSTA або 

TSTA), розміщувати свою рекламу на ресурсах УСТА. 

1.8 Сертифікат видається на основі наданих документів про години 

навчання, супервізування і терапії, а також за  результатами заліку. 

 

2.  Регламент сертифікації 

2.1 Кандидат надає  Раді Тренерів УСТА зведений список годин професійного 

тренінгу, що включає в себе 101 курс, 202 курс, тематичні семінари, тренінги, 

майстер класи, проведені сертифікованими спеціалістами. Адреса, куди 

надсилати. В списку вказують дату і місце проведення кожного тренінгу, тема, 

ПІБ і статус тренера, кількість годин. Вказується сумарна кількість годин. До 

списків додаються копії сертифікатів (скани або якісні фото), що 

підтверджують ці години. Для підтвердження годин супервізій надається 

зведений список годин, до якого додається лист з кількістю годин отриманих 

супервізій підписаний (сертифікованим) супервізором і копії сертифікатів, що 

підтверджують години супервізій у інших (сертифікованих) спеціалістів. 

Години терапії підтверджують терапевти відповідним листом. Після цього 

кандидат здає залік комісії РАДИ Тренерів (яка складається із сертифікованих 

спеціалістів EATA), яка буде збиратися 2 рази на рік. 

 

3. Сертифікація Практик ТА в освіті знаходиться в розробці. 

 

 

 

 



ДОПОВНЕННЯ 

Для переселенців і тих, хто закінчив навчання ТА до 2014 року, якщо немає можливості 

надати сертифікати, достатньо листа від тренера (ПТСТА або ТСТА), завіреного його 

підписом, з вказаною кількістю годин навчання у нього. 

Також тренер або терапевт може підтвердити наявність терапії у кандидата в певний період 

часу (вказати).  

Кандидат пише заяву за формою: 

Я, ПІП, проходив терапію у ПІП в такому-то році. Підпис. (Якщо відсутнє підтвердження 

від терапевта).  

Процедура: 

1. Фіксуються дати сертифікації (2 рази на рік) 

2. Склад комісії: 1. ПТСТА, 1 СТА, 1 ПРАКТИК, 1 СПОСТЕРІГАЧ (кандидат в СТА) . 

Всі мають бути дійсними членами УСТА 

3. Формат екзамену Кандидат приносить 1 запис своєї консультації  (тривалістю 5 

хвилин). До запису додається діагностика. Комісія веде бесіду з кандидатом, слухає 

запис, ставить питання, дає зворотній зв'язок. Після цього виноситься рішення – 

пройшов або необхідно ще допрацювати. 

 

 

Як подати заявку на Сертифікацію Практик ТА? 

Кандидати, які бажають отримати сертифікацію Практик ТА в психотерапії, повинні подати 

заявку у вільній формі на е-мейл Ради Тренерів council@usta.org.ua. 

До заявки додається пакет документів, визначений у Положенні і скрін оплати на 

розрахунковий рахунок УСТА (дивіться окремий лист Реквізити УСТА) 

 

Документ розроблено Радою Тренерів УСТА: 

Голова Ради Тренерів - Катерина Булгакова, PTSTA-P.  

Члени Ради тренерів: Наталія Спенсер, PTSTA-P; Кухарук Сергій, PTSTA-P, Ящук 

Роксана, СТА-P. 

Документ затверджено Радою УСТА  - 30 квітні 2020 року. Доповнення затверджено 

Радою УСТА – 5 жовтня 2020 року. 

Переклад українською зробила член Ради УСТА - Вікторія Сандуляк. 

 

Президент УСТА Роксана Ящук 


