Протокол № 1
Засідання Вченої ради
Київського інституту сучасної психології та психотерапії
від 30 серпня 2018 року
Всього членів вченої ради - 13 осіб.
Присутніх - 13 осіб.
Голова вченої ради – Херсонський Б.Г.
Вчений секретар – Полшкова С.Г.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про внесення змін до Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський
інститут сучасної психології та психотерапії» в 2018 році
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.

2.

Про затвердження Правил прийому на навчання до аспірантури в ТОВ
«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» в 2018 році
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.

3.

Про затвердження навчальних та робочих навчальних планів на 20182019 навчальний рік зі спеціальності 053 «Психологія» третього
(освітньо-наукового) рівня.
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.

4.

Про затвердження складу предметних комісій на 2018 рік для
проведення вступних випробувань до аспірантури ( спеціальність 053
«Психологія»)
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.

5.

Про затвердження вартості навчання зі спеціальності 053 «Психологія»
третього (освітньо-наукового) рівня.
Доповідає Кузьмяк І.Й., начальник фінансового відділу.

6.

Про затвердження Положення про аспірантуру Київського інституту
сучасної психології та психотерапії.

Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.
7.

Про затвердження Положення про робочу програму навчальної
дисципліни.
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.

І.СЛУХАЛИ:
Доповідь першого проректора Інституту Яковенка С.І. “ Про внесення
змін до Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський інститут сучасної
психології та психотерапії» в 2018 році.
Яковенко С.І., перший проректор Інституту, повідомив, про наміри
проведення додаткового набору та запропонував провести додатковий етап
вступної компанії у вересні 2018 року за кошти фізичних та юридичних осіб
на вільні місця ліцензованого обсягу, серед осіб, які успішно склали ЄВІ з
іноземної мови, у терміни визначені в проекті змін до Правил прийому на
навчання до ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» в
2018 році.
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити зміни до Правил прийому ТОВ «Київський інститут сучасної
психології та психотерапії» у 2018 році.

2.

Зміни до Правил прийому розмістити на офіційному сайті Київського
інституту сучасної психології та психотерапії.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає

ІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову С.Г. «Про затвердження Правил прийому на навчання
до аспірантури в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та
психотерапії» в 2018 році.
Полшкова С.Г. проректор з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту, повідомила, що відповідно до Умов прийому до вищих
навчальних

закладів

України

у

2018

році,

затверджених

наказом

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року No 1378 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за No
1397/31265, розроблений проект правил прийому на навчання до аспірантури
Київського інституту сучасної психології та психотерапії. Полшкова С.Г.
запропонувала для затвердження розроблені приймальною комісією Правила
прийому до аспірантури Київського інституту сучасної психології та
психотерапії 2018 році, до яких входять умови зарахування, перелік освітніх
програм за спеціальністю «Психологія»; терміни прийому документів тощо.
Запропонувала затвердити Правила прийому до аспірантури Київського
інституту сучасної психології та психотерапії 2018 році додатком 1 до
Правил прийому до ТОВ «Київський інститут сучасної психології та
психотерапії» в 2018 році, затверджених Вченою радою Інституту (протокол
№ 2 від 20.12.2017 року).
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити Додаток 1 «Правила прийому на навчання до аспірантури
Київського інституту сучасної психології та психотерапії» до Правил
прийому

до

ТОВ

«Київський

інститут

сучасної

психології

та

психотерапії» у 2018 році, затверджених Вченою радою Київського
інституту сучасної психології та психотерапії від 20.12.2017 року,
протокол № 2.

2.

Додаток 1 «Правила прийому на навчання до аспірантури Київського
інституту сучасної психології та психотерапії» до Правил прийому до
ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» у 2018
році розмістити на офіційному сайті Київського інституту сучасної
психології та психотерапії.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову С.Г. про затвердження навчальних та робочих
навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік зі спеціальності 053
«Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня.
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити навчальні та робочі навчальні плани на 2018-2019
навчальний рік зі спеціальності 053 «Психологія» третього (освітньонаукового) рівня.

2.

Навчальній частині Інституту, завідувачам кафедр враховувати зміни в
навчальних та робочих навчальних планах при підготовці навчального
навантаження третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 053
«Психологія» та розкладу на 2018-2019 навчальний рік.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає

ІV.СЛУХАЛИ:
Доповідь

першого

проректора

Інституту

Яковенка

С.І.

«Про

затвердження складу предметних комісій на 2018 рік для проведення
вступних випробувань до аспірантури ( спеціальність 053 «Психологія»)».
Відповідно

до

Положення

про

приймальну

комісію

вищого

навчального закладу, затвердженого наказом МОН України 15.10.2015
№1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р.
за № 1353/27798 та з метою належної організації та координації вступних
випробувань до аспірантури, враховуючи те, що до складу предметних
комісій можуть входити представники інших вищих навчальних закладів
(наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення
спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями
аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової
програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньонауковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і
науковою установою, а також до складу предметної комісії з іноземної мови
можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого
звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити склад предметних комісій з вступного іспиту з психології,
вступного іспиту з іноземної мови та вступного іспиту з філософії.

2.

Навчальній частині та приймальній комісії Інституту врахувати склад
предметних

комісій

при

формуванні

випробувань для вступу до аспірантури.
Результати голосування:
За - 13 чол.

розкладу

здачі

вступних

Проти – немає
Утримались – немає.
V. СЛУХАЛИ:
Доповідь

Кузьмяк

І.Й.,

начальника

фінансового

відділу

«Про

затвердження вартості навчання зі спеціальності 053 «Психологія» третього
(освітньо-наукового) рівня».
Кузьмяк І.Й., начальник фінансового відділу доповіла про економічну
складову розрахунків вартості навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем
зі спеціальності 053 «Психологія». Запропонувала проект наказу щодо
затвердження вартості навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем зі
спеціальності 053 «Психологія».
УХВАЛИЛИ:
1.

Вартість навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності
053 «Психологія».

2.

Фінансовому відділу враховувати затверджену вартість навчання при
плануванні бюджету Інституту на 2018/2019 навчальний рік.

Результати голосування:
За - 13 чол.
Проти – немає
Утримались – немає.
VІ. СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову С.Г. «Про затвердження Положення про аспірантуру
Київського інституту сучасної психології та психотерапії».
Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових

установах), затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 261, Полшкова С.Г. запропонувала проект Положення про
аспірантуру Київського інституту сучасної психології та психотерапії. В
проекті викладені загальні положення, порядок прийому і підготовки в
аспірантурі, терміни підготовки, права та обов’язки аспірантів, порядок
призначення наукових керівників, порядок проведення кандидатських
іспитів, порядок проведення контролю якості підготовки аспірантів,
атестація.
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити Положення про аспірантуру Київського інституту сучасної
психології та психотерапії.

Результати голосування:
За - 13 чол.
Проти – немає
Утримались – немає.
VІІ. СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову

С.Г. «Про затвердження Положення про робочу

програму навчальної дисципліни».
Полшкова С.Г. проректор з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту,

запропонувала

проект

Положення

про

робочу

програму

навчальної дисципліни. В проекті положення викладені загальні положення,
структура і зміст робочої програми навчальної дисципліни, порядок
оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положення про робочу програму навчальної дисципліни.

2. Завідувачам

кафедр,

науково-педагогічному

складу

враховувати

Положення про робочу програму навчальної дисципліни при розробці
навчально-методичного забезпечення дисциплін.
Результати голосування:
За - 13 чол.
Проти – немає
Утримались – немає.

Голова Вченої ради

Б.Г. Херсонський

Вчений секретар

С.Г. Полшкова

Протокол № 2
Засідання Вченої ради
Київського інституту сучасної психології та психотерапії
від 17 січня 2019 року
Всього членів вченої ради - 13 осіб.
Присутніх - 13 осіб.
Голова вченої ради – Херсонський Б.Г.
Вчений секретар – Полшкова С.Г.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про затвердження Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський
інститут сучасної психології та психотерапії» в 2019 році
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.

2.

Про призначення здобувачам вищої освіти зі спеціальності 053
«Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня наукових керівників
дисертаційних робіт.

Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.
3.

Про затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачам вищої
освіти зі спеціальності 053 «Психологія» третього (освітньо-наукового)
рівня
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.

4.

Про затвердження Положення про Вчену раду Інституту
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.

І.СЛУХАЛИ:
Доповідь

першого

проректора

Інституту

Яковенка

С.І.

«Про

затвердження Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський інститут
сучасної психології та психотерапії» в 2019 році».
Яковенко С.І., перший проректор Інституту, ознайомив членів Вченої
ради Інституту з Правилами прийому студентів до ТОВ «Київський інститут
сучасної психології та психотерапії» в 2019 році для здобуття освітнього
ступеня магістра та освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Дані
Правила розроблені приймальною комісією КІСПП відповідно до Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році,
затверджених Наказом МОН України 11 жовтня 2018 року №1096,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №
1456/32908. В Правилах прийому студентів розкриті питання організації
прийому та конкурсного відбору, вимоги до рівня освіти випускників,
фінансування підготовки, термінів надання документів, проведення вступних
екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити Правила прийому ТОВ «Київський інститут сучасної
психології та психотерапії» у 2019 році.

2.

Правила прийому розмістити на офіційному сайті Київського інституту
сучасної психології та психотерапії.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову
спеціальності

053

С.Г. «Про призначення здобувачам вищої освіти зі
«Психологія»

третього

(освітньо-наукового)

рівня

наукових керівників дисертаційних робіт».
Полшкова С.Г. проректор з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту, повідомила, що кожна з кафедр подали списки наукових
керівників здобувачів освітньо-наукового рівня PhD
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити Кругловій Наталії Олександрівні науковим керівником –
член-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук,
професора Карамушку Людмилу Миколаївна.
2. Призначити Ряховській Тетяні Леонідівні науковим керівником –
кандидата психологічних наук, Завязкіну Наталію Володимирівну.
3. Призначити Соболоті Юлії Олександрівні науковим керівником –
доктора
медицини

медичних
і

наук,

психотерапії,

професора
провідного

кафедри

психосоматичної

наукового

співробітника

Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, лікаря
психіатр вищої категорії, Полшкову Світлану Геннадіївну.
4. Призначити Тітченко Олені Борисівні науковим керівником –
кандидата психологічних наук, Кунцевську Анастасію Володимирівну.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову С.Г. «Про затвердження індивідуальних планів
здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» третього
(освітньо-наукового) рівня».
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі подання кафедр, затвердити індивідуальні плани роботи
аспірантів прийому 2018 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
проректора Інституту Яковенко С.І.
Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІV.СЛУХАЛИ:
Доповідь

першого

проректора

Інституту

Яковенка

затвердження Положення про Вчену раду Інституту»
УХВАЛИЛИ:

С.І.

«Про

1. З метою вдосконалення роботи Вченої ради, внести зміни до
Положення про Вчену раду
2. Затверджене Положення про Вчену раду розмістити на сайті Інституту.
Результати голосування:
За - 13 чол.
Проти – немає
Утримались – немає.

Голова Вченої ради

Б.Г. Херсонський

Вчений секретар

С.Г. Полшкова

Протокол № 3
Засідання Вченої ради
Київського інституту сучасної психології та психотерапії
від 25 лютого 2019 року
Всього членів вченої ради - 13 осіб.
Присутніх - 13 осіб.
Голова вченої ради – Херсонський Б.Г.
Вчений секретар – Полшкова С.Г.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачам вищої освіти зі
спеціальності 053 «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня.
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.
2. Про якість навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року.
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.
3. Про результати фінансово-господарської діяльності Інституту у 2018 р.
Доповідає Кузьмяк І.Й., головний бухгалтер Інституту.
4. Про затвердження навчальних робочих планів на 2019-2020 н.р.
Доповідає професор Полшкова С.Г., проректор з наукової та
навчально-методичної роботи Інституту.
І.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкову
спеціальності

053

С.Г. «Про призначення здобувачам вищої освіти зі
«Психологія»

третього

(освітньо-наукового)

рівня

наукових керівників дисертаційних робіт».
Полшкова С.Г. проректор з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту повідомила, що кожний з аспірантів остаточно узгодили теми своїх
дисертаційних досліджень з науковими керівниками

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Кругловій Наталії Олександрівні тему дисертаційного
дослідження: «Когнітивно-поведінкова терапія депресивних станів у
студентської молоді», науковий керівник – член-кореспондент НАПН
України, доктор психологічних наук, професор Карамушка Людмила
Миколаївна.
2. Затвердити Ряховській Тетяні Леонідівні тему дисертаційного
дослідження: «Вплив когнітивно-поведінкової терапії на тривожні
стани у хворих на шизофренію», науковий керівник – кандидат
психологічних наук, Завязкіна Наталія Володимирівна.
3. Затвердити Соболоті Юлії Олександрівні тему дисертаційного
дослідження: « Психологічні пре диктори психосоматичних розладів в
учасників бойових дій», науковий керівник – доктор медичних наук,
професор кафедри психосоматичної медицини і психотерапії,
провідний науковий співробітник Українського НДІ соціальної і
судової психіатрії та наркології, лікар психіатр вищої категорії,
Полшкова Світлана Геннадіївна.
4. Затвердити Титченко Олені Борисівні тему дисертаційного
дослідження: «Соціально-психоолгічні особливості Я-концепції у
ліворуких людей» , науковий керівник – кандидат психологічних наук,
Кунцевська Анастасія Володимирівна.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь першого проректора Інституту Яковенка С.І. «Про якість
навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року».

Яковенко С.І. перший проректор Інституту повідомив,

що зимова

заліково-екзаменаційна сесія 2018-19 н.р. була організована і проведена
відповідно до чинних нормативних вимог. Навчальні плани та програми
виконані у повному обсязі. Заліки і екзамени відбувалися за розкладом,
документація оформлювалася належним чином.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію першого проректора з науково-педагогічної роботи про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. взяти до
відома.
2. Проректору з наукової та навчально-методичної роботи Інституту
Полшковій С.Г.:
2.1. Забезпечити постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх
програм, їх модернізацію та аналіз на відповідність запитам здобувачів вищої
освіти та ринку праці.
2.2. Розробити заходи з усунення недоліків у питаннях організації освітнього
процесу з метою забезпечення відповідних інтегрованих показників.
2.3. Забезпечити належну організацію та здійснювати контроль щодо
повторного вивчення освітніх компонентів студентами, які під час сесії
отримали незадовільні/неприйнятні оцінки з окремих навчальних дисциплін.
Термін: протягом ІІ семестру 2018-19 н.р.
3. Завідувачам кафедр:
3.1. Здійснювати особистий контроль за своєчасною підготовкою та
затвердженням у встановленому порядку навчальних програм, робочих
навчальних програм навчальних дисциплін.
4. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам:
4.1. Ознайомлювати студентів з формою підсумкового контролю, змістом
завдань попереднього навчального періоду з дисципліни, яка викладається, та
критеріями оцінювання.

4.3. Постійно вдосконалювати зміст та форми освітньої діяльності, активно
залучати здобувачів вищої освіти до наукових проектів, грандів, стартапів.
5. Завідувачу навчального відділу:
5.1. Забезпечити методичний супровід розробки гнучких навчальних
траєкторій

через

організацію

вивчення

дисциплін

вільного

вибору,

академічну мобільність та трансфер кредитів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової
та навчально-методичної роботи Інституту Полшкову С.Г.:
Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь головного бухгалтера Інституту, Кузьму І.Й. «Про результати
фінансово-господарської діяльності Інституту у 2018 р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Схвалити річний фінансовий звіт Інституту.
Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІV.СЛУХАЛИ:
Доповідь проректора з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкової С.Г. «Про затвердження освітньо-професійних програм

та навчальних планів здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
в межах спеціальності на 2019/2020 навчальний рік»
УХВАЛИЛИ:
Затвердити
здобувачів

освітньо-професійні

вищої

освіти

другого

програми

та

(магістерського)

навчальні

плани

рівня

межах

в

спеціальності на 2019/2020 навчальний рік, а саме:
№ п/п
1.
2.

Спеціальність
053 Психологія
053 Психологія

Назва освітньої програми
Клінічна психологія
Соціальна психологія

Результати голосування:
За - 13 чол.
Проти – немає
Утримались – немає.

Голова Вченої ради

Б.Г. Херсонський

Вчений секретар

С.Г. Полшкова

Протокол № 4
Засідання Вченої ради
Київського інституту сучасної психології та психотерапії
від 13 травня 2019 року
Всього членів вченої ради - 13 осіб.
Присутніх - 13 осіб.
Голова вченої ради – Херсонський Б.Г.
Вчений секретар – Полшкова С.Г.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження матеріалів Ліцензійної справи щодо розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» з ліцензованим обсягом 125 осіб.
Доповідає Проректор з наукової та навчально-методичної роботи
Інституту Полшкова С.Г.
2. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного
відбору

при

заміщенні

вакантних

посад

науково-педагогічних

працівників та укладання з ними трудових договорів.
Доповідає професор Яковенко С.І., перший проректор Інституту.
І.СЛУХАЛИ:
Доповідь Полшкової С.Г., проректора з наукової та навчальнометодичної роботи Інституту, щодо затвердження матеріалів Ліцензійної
справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 053 «Психологія» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з ліцензованим обсягом 125 осіб.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити Ліцензійну справу з розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за
спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» з ліцензованим обсягом 125 осіб.
Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає
ІІ.СЛУХАЛИ:
Доповідь

першого

проректора

Інституту

Яковенка

С.І.

«Про

затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними трудових договорів».
Яковенко С.І. перший проректор Інституту зазначив, що з метою
упорядкування

роботи

з

конкурсного

відбору

науково-педагогічних

працівників Київського інституту сучасної психології та психотерапії,
спрощення документообігу про необхідність внесення змін до Положення
про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними трудових договорів і ввести його в дію з 13.05.2019 р.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
проректора Інституту Яковенка С.І.

Результати голосування:
За - 13 осіб.
Проти – немає
Утримались – немає

Голова Вченої ради

Б.Г. Херсонський

Вчений секретар

С.Г. Полшкова

