
Проект ПОЛОЖЕННЯ  

про Атестаційну Комісію 

Інституту розвитку символдрами і глибинної психології 

 

1. Атестаційна Комісія ІРСГП  (далі – АК ІРСГП) є офіційно визнаним робочим органом 

ІРСГП. 

2. Головою Атестаційної Комісії ІРСГП є Голова Правління ІРСГП. 

3.  До складу АК ІРСГП входить 5 осіб: Голова Правління ІРСГП, Керівник ІРСГП, 

відповідальний секретар АК ІРСГП і два помічники. 

4. АК ІРСГП обирається на Розширеному Правлінні ІРСГП терміном на 1 рік.  

5. Організацію та координацію роботи АК ІРСГП здійснює Відповідальний секретар АК 

ІРСГП, який безпосередньо підпорядковується Голові Правління ІРСГП. 

6. Відповідальний секретар обирається зі складу членів АК ІРСГП голосуванням на засіданні 

АК ІРСГП терміном на 1 рік. 

7. Завданнями АК ІРСГП є: 

7.1. Визнання відповідності звернень (документів) критеріям щодо надання статусу 

психотерапевтів, навчаючих психотерапевтів, доцентів, супервізорів і регіональних керівників у 

межах ІРСГП, що затверджується висновком про допуск до екзамену кандидатів у 

психотерапевти, про затвердження статусу психотерапевта, а також про 

затвердження/підтвердження статусу навчаючого психотерапевта, доцента, супервізора, – або про 

відмову в цьому. Відповідний висновок скеровується в секретаріат ІРСГП. 

7.1.1. Перевірка документів, наданих кандидатами у психотерапевти, які розпочали навчання 

до 1 січня 2019 року, здійснюється відповідно до програми, затвердженої до 2019 року. 

7.2. Перевірка кваліфікаційних сертифікатів на відповідність навчальній програмі ІРСГП 

та/чи кваліфікаційним вимогам. 

7.3. Періодична (1 раз на 5 років) переатестація внесених до реєстру ІРСГП навчаючих 

психотерапевтів, супервізорів та доцентів – відповідно до вимог професійної кваліфікації та етики, 

що затверджується атестаційним висновком. 

7.3.1. Навчаючі психотерапевти, доценти та супервізори 1 раз  на 5 років надають звіт про 

свою науково-практичну діяльність і надсилають його регіональному керівнику, який, у свою 

чергу, відправляє цей звіт у секретаріат на реєстрацію, а секретаріат пересилає його в АК ІРСГП. 

7.4. У разі виникнення незгоди щодо рішень АК ІРСГП спірні питання виносяться на 

обговорення Правління ІРСГП. 

8. У своїй діяльності АК ІРСГП  співпрацює з наступними організаціями та інституціями: 

8.1. Секретаріатом ІРСГП з організаційних та процедурних питань. 

8.2. Іншими асоціаціями та освітніми інституціями за напрямками психотерапії з питань 

набуття та підвищення психотерапевтичної кваліфікації. 

 


