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Переклад написала д-р. Христина А. Долинюк / Chrystina A. Dolyniuk, Rider 

University, в серпні 2013 року, з документу який написали  
Джон Д. Гоґан (історик) /  John D. Hogan і Гаролд Такушіян / Harold Takooshian 

(президент Підрозділу ч.52 в 2003 році). 
 
Підрозділ міжнародної психології Американської Психологічної Асоціації був 
заснований 21го лютого 1997 року.  Цілі цього відділу є заохотити професійний 
обмін думок та міжнародні відвідани між психологами та розвивати можливості на 
міжнародні дослідження та розвиток клінічної практики та знання.  Одночасно, цей 
відділ підтримує всі загальні цілі Американської Психологічної Асоціації.    
 
Під час перших п'ять років існування Підрозділ міжнародної психології 
Американської Психологічної Асоціації показався надзвичайно активним 
відділом.   
 
1.  По перше відділ заснував друком знаменитий інформативний бюлетен (тобто 
"интернашенал репортер" або "International Reporter" (редактор Іван Кос / Editor 
Ivan Kos) що видавала орагинальні статті та дослідження написані найкращими 
психологами по цілому світі.   
 
2.  По друге відділ заснував веб-сайт під керівництвом Виляма Мастена/ William 
Masten і Мустафи Балоглу / Mustafa Baloglu що досі подає новини всім членам 
організації про відділ (www.apa.org/divisions/52). 
 
3.  Видає веб-оголошення та дає змогу на комунікації для членів, студентів, та 
проводу відділу. 
 
4. Організує досі гарну програму кожного серпня підчас річної конференції 
Асоціації де члени та зацікавлені учасники конференції представляють свою працю 
та дослідження. Перша така програма в 1998 -му році включила 120 учасників з 39 
різних держав. 
 
5.  Кожного року, Підрозділ міжнародної психології Американської Психологічної 
Асоціації принимає номінації на річні нагороди в різних категоріях.  Це включає 
категорію міжнародного психологів, менторів, студентів, захисників дисиртацій, 
дослідників, дослідників міжнародних справ жіноцтва, і так далі.   
 
6.  Підрозділ заохочує активну участь в різних важливих міжнародних проектах, 
співпрацю і спільну мову з спеціялістами по цілому світі, та забезпечує мережу 
міжнародних зв'язків. Голова комітету міжнародних зв'язків є Майкел Стівенз / 
Michael Stevens.   
 



Члени Підрозділу, котрі купують книжки через Асоціацію, можуть дістати знижку 
за книжки. 
 
З початку заснування Підрозділу, Американська Асоціація Психологів та керівники 
Асоціації підтримувала цей Підрозділ.  Це включає головного виконавчого 
директора Раймонд Фавлер / Raymond D. Fowler.  Четверо зі вісім перших 
президентів Підрозділу також були президентами Асоціації (тут зазначено котрі 
зірочкою):  Presidents Ернист Бейр /Ernst Beier, Флоренс Денмарк*/ Florence 
Denmark*, Глорія Ґоттсеген/ Gloria Gottsegen, Френк Фарлі*/Frank Farley*, Чарлз 
Спелбергр*/Charles Spielberger*, Гаролд Такушіян/ Harold Takooshian, Ричард 
Велайо/Richard Velayo, і Норман Абелес*/Norman Abeles*.      
 
Підрозділ міжнародної психології Американської Психологічної Асоціації працює 
разом з Комітетом Міжнародних  Зв'язків (засновано 1944 року) і дає змогу 
психологам та студентам стати активними членами за малу суму.  В 2003 році лише 
$10 (американських) для студентів а $20 для професійних.   
 
Теперішній Підрозділ міжнародної психології Американської Психологічної 
Асоціації досі відрізняється як одна зі шістьох міжнародних професійних 
організацій яка має свою унікальну ціль (так як написано Овермаєром і 
Овермаєром / Overmier & Overmier, 2003).  Короткий опис других п’ять поданний 
нище: 

2. International Association of Applied Psychology [IAPP] (засновано 1920 році) 
має поверх дві тисячі членів по цілому світі та видає професійний журнал 
(Applied Psychology:  An International Review) чотири рази в році та має 
світовий конгрес що чотири роки (www.iaapsy.org). 

3. International Council of Psychologists [ICP] (засновано 1941 році) має поверх 
1500 членів та видає інформаційний бюлетень (International Psychologist) 
чотири рази в році та має річну конференцію (www.icppsych.tripod.com).   

4. International Association for Cross-Cultural Psychology [IACCP] (засновано 
1972) має 800 членів та видає професійний журнал (Journal of Cross-Cultural 
Psychology) та організує конференцію що два роки (www.iaccp.org). 

5. International Union of Psychological Sciences [IUPsyS] (засновано 1951 році) є 
психологічна спілка 64 різних держав (не особистих членів) що видає 
професійний журнал (International Journal of Psychology) і що чотири року 
також організує міжнародний конгрес психологів (www.iupsys.org). 

6. International Psychology Student Organization [IPSO] є новіша міжнародня 
організація студентів психології (www.psychologystudents.org). 

 
Щоб дізнатися більше про діяльність міжнародного підрозділу Американської 
Психологічної Асоциації, подивіться на веб-сторінку (www.apa.org/divisions/52). 
 
Reference:  Overmier, J.B. & Overmier, J. (2003).  Psychology:  IUPsyS Global 
Resource CD 2003.  East Sussex:  Psychology Press.  (www.psycpress.co.uk).   
 


