
                                                               Протокол №10 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від   09 червня 2020р. 

Присутні:  Херсонський Б.Г., голова Приймальної комісії; 

                   Яковенко С.І., заступник голови Приймальної комісії; 

                   Євчук С.I., член Приймальної комісії; 

                   Сурманідзе Ю.В., член Приймальної комісії; 

                   Крайлюк Г.І., відповідальний секретар Приймальної комісії; 

                   Трофімова Д.О. заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 

                   Василенко Л.І., працівник, що забезпечує діяльність ПК 

                   Поцелуєва Н.М., член Студентської ради; 

                   Джафарова Т.В.., член Студентської ради. 

 

 Порядок денний: 
1. Підведення підсумків  по реєстрація на ЄВІ. 

2. Підготовка до старту вступної кампаніїї. 

3. Затвердження розкладу  вступних  випробувань (магістратура). 

4. Затвердження білетів вступних випробувань. 

 

Слухали: 

1. Крайлюк А.І., яка підвела підсумки  реєстрації на ЄВІ. Реєстрація відбулася згідно 

інструкцій наданих МОН, здійснювалось   інформування зареєстрованих осіб  щодо  

проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно – 

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на 

другий (магістерський) рівень  вищої освіти в 2020р.  

Станом на 05.06.2020р.було зареєстровано 29 осіб.  

09.06.2020р. було надіслано поштою 22 екзаменаційних листка, 7 екзаменаційних листків 

було  отримано особисто абітурієнтами у Інституті. 

Під час реєстрації не виявлено фактів порушення прав вступників. 

 

2. Крайлюк А.І., яка повідомила, що з 01.07. 2020р. стартує прийом заяв і документів на ОР 

Магістр,спеціальність 053 Психологія, освітньо –професійні програми Клінічна психологія 

і Соціальна психологія  від вступників , які мають  диплом магістра і спеціаліста за кошти 

фізичних і  юридичних осіб. 

Повідомила, що до бази ЄДЕБО внесені відповідні  не бюджетні конкурсні пропозиції.: 

1.«053 Психологія, клінічна психологія, магістр (на основі магістра, спеціаліста іншої 

спеціальності)» 

2. «053 Психологія,клінічна психологія, магістр (на основі інших спец.бакалавра, магістра, 

спеціаліста з ЄВІ)» 

3. «053 Психологія 1,5 роки ( на базі бакалавра психолога)» 

4. «053 Психологія, соціальна психологія, магістр (на основі магістра, спеціаліста іншої 

спеціальності)» 

5. «053 Психологія,соціальна психологія, магістр (на основі інших спец.бакалавра, 

магістра, спеціаліста з ЄВІ)» 

Ознайомила з переліком бланків необхідних для роботи ПК. 

Херсонського Б.Г., який звернув увагу на роботу ПК в умовах карантину. Про необхідність 

забезпечення і дотримання санітарних норм (постійне обробка поверхонь, рук і  ручок, 

провітрювання приміщень, робота з дотриманням дистанції , використання масок 

працівниками і вступниками, дотримуватись допустимої кількості присутніх під час 

вступних випробувань) 

3.Трофімому Д.О., яка ознайомила присутніх з розкладом вступних випробувань -22.07 по 

24.07.2020р.( I етап)., 12.08 по 14.08.2020р.( II етап), 25.08 по 27.07.2020р.( III 



етап).Повідомила, що розклад  узгоджений з членами  ФАК, та запропонувала затвердити, 

якщо не має заперечень. 

                  Ухвалили: 

1. Підготувати всі необхідні матеріали для початку вступної компаніїї. 

2. Забезпечити дотримання санітарних норм в умовах карантину. 

3. Затвердити розклад вступних випробувань(магістратура) 

4. Затвердити білети вступних випробувань. 

 

 


