Прийняті на засіданні Розширеного Правління ІРСГП
25 березня 2020 р.
Критерії щодо надання статусу навчаючого психотерапевта МТКПО та ІРСГП
Навчаючі психотерапевти МТКПО та ІРСГП обираються з числа психотерапевтів за методом
символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії за наступними критеріями:
1) відчуття причетності до символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії;
2) прийняття та дотримання основних правил і етичних вимог МТКПО та ІРСГП;
3) постійна і активна діяльність з популяризації, поширення і розвитку символдрами;
4) проходження не менше 150 сеансів індивідуальної психотерапії – з отриманням рекомендації від
індивідуального психотерапевта/психотерапевтів про можливість присудження кваліфікації навчаючого
психотерапевта;
5) проходження не менше 50 індивідуальних супервізій загалом; постійна участь у супервізійних
семінарах; не менше 20 годин на рік участі у групових супервізійних семінарах – з отриманням
рекомендації від супервізора/супервізорів про можливість присудження кваліфікації навчаючого
психотерапевта;
6) проходження психіатричної пропедевтики (не менше 150 годин);
7) активна психотерапевтична практика (не менше, ніж 5-річний досвід психотерапевтичної роботи;
не менше 1000 годин роботи з щонайменше 10 клієнтами / групами – за умови тривалості кожної
психотерапії не менше 25 сесій);
8) активна наукова робота: публікації, доповіді на симпозіумах та конференціях, проведення
майстер-класів тощо, в загальному підсумку – не менше 5; отримання на підставі науково-практичної
роботи рекомендацій від 2-х доцентів, супервізора та регіонального керівника про можливість
присудження кваліфікації навчаючого психотерапевта;
9) щорічне підвищення кваліфікації (на семінарах, всеукраїнських чи / та міжнародних науковопрактичних конференціях, конгресах, симпозіумах, опен-спейсах тощо) в галузі теорії і практики
символдрами, психодинамічної психотерапії, а також теорії і практики супервізійної діяльності (не менше
90 академічних годин загалом – протягом трьох років);
10) постійна участь в основних заходах регіонального товариства символдрами.

Критерії щодо надання статусу доцента МТКПО та ІРСГП
Доценти МТКПО та ІРСГП обираються з числа навчаючих психотерапевтів за методом
символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії за наступними критеріями:
1) відчуття причетності до символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії;
2) прийняття та дотримання основних правил і етичних вимог МТКПО та ІРСГП;
3) постійна і активна діяльність з популяризації і розвитку символдрами, залучення студентів у
навчальні програми з символдрами;
4) проходження не менше 150 сеансів індивідуальної психотерапії – з отриманням рекомендації від
індивідуального психотерапевта (психотерапевтів) про можливість присудження кваліфікації доцента;
5) постійна участь у супервізійних семінарах, проходження не менше 70 індивідуальних супервізій
– з отриманням рекомендації від супервізора/супервізорів про можливість присудження кваліфікації
доцента;
6) навчання у супервізійних навчально-практичних семінарах та участь у якості ко-супервізора в
роботі регіональної робочої супервізійно-теоретичної групи з символдрами;
7) активна психотерапевтична практика (не менше, ніж 7-річний досвід психотерапевтичної
роботи; не менше 1500 годин роботи з щонайменше 15 пацієнтами / групами – за умови тривалості кожної
психотерапії не менше 25 сесій);
8) проведення навчальної індивідуальної психотерапії (щонайменше 5 завершених випадків);
9) досвід викладацької роботи за програмою навчання символдрамі – Кататимно-імагінативній
психотерапії не менше 3 років; проведення під керівництвом доцента МТКПО щонайменше 200
академічних годин навчально-практичних семінарів або лекцій з символдрами;
10) активна наукова робота: публікації, доповіді на симпозіумах та конференціях, проведення
майстер-класів тощо, в загальному підсумку – не менше 6;
11) щорічне підвищення кваліфікації (на семінарах, всеукраїнських чи / та міжнародних науковопрактичних конференціях, конгресах, симпозіумах, опен-спейсах тощо) в галузі теорії і практики
символдрами, психодинамічної психотерапії, а також теорії і практики супервізійної діяльності (не менше
90 академічних годин загалом – протягом 3-х років);
12) постійна участь в основних заходах регіонального товариства символдрами;
13) співпраця з ІРСГП в галузі розробки навчальних програм та організації навчального процесу;
14) авторитет і повага серед колег.

Критерії щодо надання статусу супервізора МТКПО та ІРСГП
Супервізори ІРСГП та МТКПО обираються з числа доцентів та – в окремих випадках – навчаючих
психотерапевтів за методом символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії за наступними
критеріями:
1) відчуття причетності до символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії;
2) прийняття та дотримання основних правил і етичних вимог МТКПО та ІРСГП;
3) постійна і активна діяльність з популяризації та розвитку символдрами;
4) проходження не менше 200 сеансів індивідуальної психотерапії – з отриманням рекомендації від
індивідуального психотерапевта (психотерапевтів) про можливість присудження кваліфікації супервізора;
5) постійна участь у супервізійних семінарах; проходження не менше 100 індивідуальних
супервізій – з отриманням рекомендації від супервізора/супервізорів про можливість присудження
кваліфікації супервізора;
6) завершене навчання в супервізійних навчально-практичних семінарах та участь в якості косупервізора в роботі регіональної робочої супервізійно-теоретичної групи з символдрами – не менше 30
академічних годин;
7) активна психотерапевтична практика (щонайменше 10-річний досвід психотерапевтичної
роботи; не менше 2500 годин роботи загалом);
8) досвід викладацької роботи за програмою навчання символдрамі – Кататимно-імагінативній
психотерапії

не менше 5 років; проведення не менше 500 академічних годин навчально-практичних

семінарів або лекцій з теорії та практики символдрами і глибинної психології;
9) активна наукова робота: публікації, доповіді на симпозіумах та конференціях, проведення
майстер-класів тощо, в загальному підсумку – не менше 10;
10) щорічне підвищення кваліфікації (на семінарах, всеукраїнських чи / та міжнародних науковопрактичних конференціях, конгресах, симпозіумах, опен-спейсах тощо) в галузі теорії і практики
символдрами, а також теорії і практики супервізійної діяльності (не менше 90 академічних годин загалом
протягом 3-х років);
11) постійна участь в основних заходах регіонального товариства символдрами;
12) авторитет і повага серед колег;
13) готовність узяти на себе відповідальність в якості супервізора;
14) надання статусу супервізора Розширеним Правлінням ІРСГП.

Критерії щодо надання статусу регіонального керівника ІРСГП
Регіональний

керівник

ІРСГП

обирається

на

регіональних

зборах

з

числа

навчаючих

психотерапевтів / доцентів МТКПО терміном на 3 роки; виконує організаційну і представницьку функції,
які передбачають:
1) відчуття причетності до символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії;
2) прийняття та дотримання основних правил і етичних вимог МТКПО та ІРСГП;
3) інформування членів регіонального товариства про регіональні, всеукраїнські та міжнародні
заходи (збори, семінари, конференції, симпозіуми тощо) ІРСГП, МТКПО, УСП та ін. організацій, з якими
укладені відповідні договори ІРСГП;
4) сприяння відвідуванню регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходів представниками
регіону;
5) інформування, реклама навчання за методом символдрами та набір кандидатів у навчальні групи
у співпраці з навчаючими психотерапевтами і доцентами МТКПО;
6) прийом нових членів у регіональне товариство та ІРСГП;
7) щорічний збір членських внесків у ІРСГП;
8) забезпечення щорічної сертифікації членів ІРСГП;
9) регулярна участь у навчальних психотерапевтичних проектах з символдрами; за потреби – їх
організація або керівництво організацією семінарів (зокрема, за участі іноземних колег);
10) постійна співпраця з навчаючими психотерапевтами, доцентами та супервізорами в регіоні;
11) постійна
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з
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і

керівництвом

психотерапевтичних організацій;
12) адміністрування сторінки регіонального товариства у соцмережах.
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