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ПОЛОЖЕННЯ 

про визнання НПА дипломів про вищу психологічну освіту 
 
 
Зважаючи на те, що з’явилися випадки подання на членство НПА осіб, 
дипломи про вищу психологічну освіту яких викликають сумніви (у 
частині того, чи є освіта «вищою», чи здобувалася вона у закладах вищої 
освіти, визнаними такими відповідно до законодавства, і чи справді 
вища освіта здобувалася за спеціальністю «Психологія»), виникла 
необхідність створити це Положення, яке декларує наступне:  

 
1. Вищою психологічною освітою є освіта, здобута у закладі вищої 

освіти, акредитованим МОН України, із ліцензією МОН України 
на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 
«Психологія» (до 2015 року – також «Практична психологія»), та у 
межах освітньої програми, акредитованої НАЗЯВО (для 
програм, які існували до створення НАЗЯВО – МОН України), та 
посвідчена Дипломом про вищу освіту. 

2. Перевірка валідності документу про освіту здійснюється через 
ЄДЕБО (https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/) 

3. Вищою освітою також вважається наявність наукового ступеня 
кандидата психологічних наук, доктора психологічних наук, а 
також доктора філософії за спеціальністю «Психологія».  

4. Спеціальність «Психологія» у цьому положенні визначена 
відповідно до законодавства України (закону «Про освіту» та 
закону «Про вищу освіту») та відповідно до чинного «ПЕРЕЛІКУ 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» (галузь знань 05 Соціальні 
та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія).  

5. У випадку відсутності на дипломі про вищу освіту серії та 
номеру, або відсутність вказаної на дипломі серії та номеру у 
базі ЄДЕБО – такий диплом не вважається дійсним і подавач 
такого диплому не може претендувати на членство у НПА.  

6. У випадку відсутності зазначення спеціальності «Психологія», 
«Практична психологія» у дипломі у графі «Спеціальність» такий 
диплом не вважається дипломом про вищу психологічну освіту 
і подавач такого диплому не може претендувати на членство у 
НПА (навіть якщо слова «психологія», «психолог», «практичний 
психолог» та інші, які містять слова із коренем «психолог» 
зазначені у інших графах диплому, наприклад, у графі 
«кваліфікація» або «спеціалізація» або «…та здобув професійну 
кваліфікацію…» тощо).  



7. Для спеціальностей, які існували до 2015 року, додатково для 
визначення відповідності спеціальності слід використовувати 
чинну «ТАБЛИЦЮ 
відповідності Переліку спеціальностей» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text 

8. Спірні випадки, що не передбачені даним Положенням, будуть 
розглядатись Правлінням. 

 
 


