
                                                               Протокол № 24 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії  

                                                                                                                      від   22 вересня   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; 

                   Завязкіна Н.В. член Приймальної комісії; 

                   Крайлюк А.І.відповідальний секретар Приймальної комісії; 

                   Трофімова  Д.О  заступник відповідального секретар Приймальної комісії; 

                   Поцелуєва Н.М., член Студентської ради; 

                   Джафарова Т.В.., член Студентської ради. 

 

 Порядок денний: 

1. Підсумки Вступної кампанії (вступ на ОC Магістр) 

2. Надходження заяв на НС Доктор філософії, спеціальність 053 Психологія. 

3. Різне. 

 

Слухали:  

1.Крайлюк А.І. повідомила про завершення Вступної кампанії на ОР Магістр, підвела підсумки. 

Доповіла , про хід  Вступної кампанії. Відзначила цікавість з боку вступників до освітньо-

професійної програми Клінічна психологія на базі інших спеціальностей. Всього на дану програму 

подано 151 заява. Конкурс на дану програму складає 1,2 чоловіка на місце. Конкусний відбір 

проведено відповідно вимог чинного законодавства з дотриманням карантинних обмежень. Всього 

конкурсний відбір проходило 138 осіб. З них допущено до участі в конкурсі 132 особи, 6 осіб не 

склали вступні іспити. Виконали вимоги для зарахування  та зараховані 123 вступника. Відзначила 

робуту Приймальної комісіїї, як успішну.  За час Вступної  кампаніїї  відзначила роботу 

Сурманідзе Ю.В., яка займалась рекламою, працівників, що забезпечували діяльність ПК ( 

Агапова О., Василенко Л., Руда Ю.). Велика робота проведена з інформування вступників щодо 

процедури вступу. Регулярно проводились інформаційні зустрічі в ZOOM( раз на тиждень), 

надавались консультації за телефоном та електронною поштою, здійснювалась допомога при 

реєстрації електронних кабінетів та подачі електронних заяв. Відзначила роботу ПК в умовах 

карантину( будо дотримано всіх карантинних обмежень та рекомендацій).  Звернула увагу на 

майбутнє  більше приділити уваги  освітньо –професійній програмі Соціальна психологія . 

Повідомила про низьку цікавість в цьому році до данної ОПП. Всього було подано 2 заяви, 

абітурієнтам було відмовлено у вступі на ОПП Соціальна психологія. 

2. Крайлюк А.І. повідомила про відсутність заяв на НС Доктор філософії, спеціальність 053 

Психологія. Була проведена інформаційна зустріч 2-м особам. 

 

Ухвалили: 

1. Крайлюк А.І. підготувати  інформацію про  ВК на ОС Магістр  та включити в звіт по 

роботі ПК у 2020р. 

2. Перевірити правильність оформлення звітної документації роботи ПК (ВК на ОС Магістр). 



3. Продовжувати інформаційну роботу з залучення вступників на навчання на НС Доктор 

філософії (реклама, інформаційні зустрічі для бажаючих.) 

4. Проводити засідання ПК за необхідності.                  

 
5.  


