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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИВІЗІОНИ ГС “НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ”

“7” березня 2019 року

Згідно чинного Статуту ГС “НПА” п.6.:

6. ДИВІЗІОНИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Дивізіони Асоціації – відокремлені підрозділи Асоціації, перелік яких 
затверджується Радою Асоціації.

6.1.1. Дивізіон Асоціації може мати власні установчі документи, які не 
суперечать установчим документам ГС “НПА”, але уточнюють її діяльність на 
рівні професійної громади дивізіону. Такі установчі документи приймаються на 
рівні Дивізіону автономно. 

6.1.2. Дивізіон Асоціації за бажання може формувати і видозмінювати свою 
символіку: герб, логотип, гімн тощо.

6.1.3. Дивізіон Асоціації може вступати в партнерські зв’язки з іншими 
організаціями поза ГС “НПА”, якщо вони відповідають місії Дивізіону та не 
суперечать діяльності ГС “НПА”, зокрема - Етичному кодексу.

6.2. Кожен дивізіон представляє собою об’єднання членів Асоціації, що 
займаються окремим напрямом психологічної практики. Деякі з них 
представляють субдисципліни психології (наприклад, експериментальні, 
соціальні або клінічні тощо), тоді як інші зосереджуються на актуальних 
сферах (наприклад,  старіння, етнічні меншини, сімейні стосунки, травма 
тощо).

6.3. Основна функція Дивізіону Асоціації полягає у формуванні можливостей 
для покращення надання психологічних послуг у сфері, що охоплюється 
діяльністю Дивізіону Асоціації та внесення пропозицій до Ради Асоціації щодо 
можливостей покращення надання психологічних послуг у сфері, що 
охоплюється діяльністю Дивізіону Асоціації.
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6.4. Створення Дивізіону може бути ініційовано: 
-  будь-якою організацією-членом ГС “НПА”; 
- групою членів НПА у кількості не менше 3-х осіб.

6.5. До Дивізіону Асоціації можуть бути включені будь-яка організація-член ГС 
“НПА” та індивідуальні члени ГС “НПА” за умови, що вони:

- розуміють місію Дивізіону;

- займаються науковою або практичною діяльністю, що відповідає меті та 
завданням дивізіону;

- сприяють досягненню мети та завдань дивізіону.

6.6. Одна особа може бути членом будь-якої кількості дивізіонів, або у випадку 
організаційного членства, не бути членом жодного.

6.7. Індивідуальні члени НПА зобов’язані бути членами як мінімум одного 
дивізіону, який і відповідає за прийом відповідної особи у індивідуальні члени 
НПА.

6.8. Дивізіон Асоціації має право представляти НПА під час співпраці в 
здійсненні психологічної практики з представниками інших установ та 
організацій.

6.9. Дивізіон Асоціації забезпечує просування ГС “НПА” шляхом налагодження 
взаємодоповнення та співпраці в здійсненні психологічної практики з 
представниками інших установ та організацій, створює базу фахівців певного 
напрямку.

6.10. Діяльність Дивізіону координується модератором, який входить до 
даного Дивізіону та має пряму комунікацію з Радою ГС “НПА”, звітує про 
здійснену роботу та виносить на розгляд задачі для подальшого розвитку. 
Додатково громада Дивізіону може формувати нові ролі, що відповідатимуть 
загальній місії чи потребам Дивізіону в конкретний період, як-от: Секретар, 
Експерт з етичних питань тощо. 

6.10.1. Модератор Дивізіону та інші утворені ролі (Секретар, Експерт з 
етичних питань тощо) обираються голосуванням більшістю членів Дивізіону 
строком на 2 роки. Модератор студентського дивізіону обирається строком на 
1 рік. Під більшістю мається на увазі кількість членів Дивізіону, що перевищує 
50%. Обмежень щодо переобрання одних і тих же осіб на відзначені ролі 
немає. 

6.10.2. До обов’язків модератора Дивізіону входить:
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-загальна координація діяльності Дивізіону, включаючи прийом нових 
членів;
-представництво інтересів Дивізіону перед Радою ГС “НПА” та 
інформування членів Дивізіону про процеси, новини й можливості, що 
стосуються ГС “НПА”;
-відповідно до пропозицій членів Дивізіону, підготовка плану роботи на 2 
роки;
-організація віртуальних зустрічей членів Дивізіону для обговорення 
нагальних питань та голосування за проекти рішень;
-підготовка річного звіту про діяльність Дивізіону для Ради ГС “НПА”.

6.10.3. У разі невиконання модератором власних обов'язків, Рада НПА може 
голосуванням висловлювати недовіру та усунути модератора від виконання 
обов'язків.

6.11. Порядок реєстрації. Організація заявник подає заяву до Ради Правління, 
в якій вказано:

6.11.1. Назва організації заявника або склад ініціативної групи.

6.11.2. Назва Дивізіону. Назва повинна бути зрозумілою та відповідати 
напрямку діяльності дивізіону.

6.11.3. Місія, мета та завдання Дивізіону.

6.11.4. ПІБ, телефон та email  керівника Дивізіону.

6.11.5. Інформація про контактну особу Дивізіону (якщо  контактною особою є 
не керівник Дивізіону). 

6.12. Дивізіон звітує про результати своєї діяльності один раз на рік на Раді 
Правління або на щорічній науково-практичній конференції НПА.

   
Президент НПА                                                                                            
проф. Бурлачук Л.Ф. 

Віце-президент НПА                                                                                         
Климчук В.О. 
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