
                                                            Протокол № 14 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії  

                                                                                                                      від   21 липня    2020р. 

Присутні:  Яковенко С.І., заступник голови Приймальної комісії; 

                    Сурманідзе Ю.В., член Приймальної комісії; 

                    Кунцевська А.В., член Приймальної комісії; 

                    Завязкіна Н.В. член Приймальної комісії; 

                    Трофімова Д.О. заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 

                    Поцелуєва Н.М., член Студентської ради; 

                    Джафарова Т.В.., член Студентської ради. 

 

 Порядок денний: 

1. Про надходження заяв від абітурієнтів з 15.07 -21.08.2020р. на спеціальність 053 «Психологія», 

освітньо - професійна програма Клінічна психологія, освітній ступінь  «Магістр» (денна форма 

навчання) , термін навчання -2 роки на базі інших спеціальностей на основі ОС  Магістр і ОКР 

Спеціаліст та допуск їх до участі у вступних  випробуваннях та затвердження середнього балу 

попереднього документа про освіту на основі якого здійснюється вступ. (інформація Трофімової 

Д.О. –  заступника відповідального секретаря ПК ). 

2. Готовність до  вступних випробувань 22-24  липня 2020р. 

3.Якість роботи ПК. 

Слухали: 

1.Трофімову Д.О. –  заступника відповідального секретаря ПК,  яка повідомила  присутніх  про 

надходження заяв від абітурієнтів на спеціальність 053 «Психологія», освітньо - професійна 

програма Клінічна психологія, освітній ступінь  «Магістр» (денна форма навчання) , термін 

навчання -2 роки на базі інших спеціальностей на основі ОР  Магістр і ОКР Спеціаліст та допуск 

їх до участі у вступних  випробуваннях.. Дані заяви успішно внесені до бази ЄДЕБО. 

2.Трофімова Д.О. доповіла про  готовність до вступних випробувань 1 етап з 22.07-24.07.2020р.(до 

ПК надані програми вступних випробувань, білети і тести, повідомлені члени ФАК , абітурієнти 

поділені на групи  та повідомлені про хід вступних випробувань, підготовлені аркуші результатів 

вступних випробувань та аркуші усних та письмових відповідей). 

 

3.Трофімову Д.О..- про якість роботи ПК (інформування абітурієнтів, прийом заяв, робота з базою 

ЄДЕБО). Порушень прав вступників не виявлено. 

Ухвалили: 

1.Допустити до складання вступних  випробувань та затвердити середній  бал документа про 

освіту на основі якого здійснюється вступ таким абітурієнтам: 

 

1..Козир Дар`ю Ігорівну  

СБД 

3,4 

2.Лимар Юлію Володимирівну  3,5 

3.Каракошенко Марину Олексіївну  4,9 

4.Кирилюк Ольгу Вікторівну  4,7 

5.Москаленко Вікторію Олександрівну  5,0 

6.Бартош Олену Олександрівну  5,0 

7.Чубатюк Інну Іванівну  3,2  



8.Кириченко Олександра Анатолійовича  3,0 

9.Мартін Марію Євгеніївну  4,3 
 

  

  

  
2. Продовжувати агітаційну роботу з метою залучення абітурієнтів. 

 

 

 


