
                                                               Протокол № 27 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії  

                                                                                                                      від   15 грудня   2020р. 

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

                   Яковенко С.І., заступник голови 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 вступних випробувань при вступі на навчання на НС Доктор філософіїї 

спеціальність 053 Психологія та допуск до участі в конкурсі. 

2. Оголошення рейтинговий списку та рекомендованих до зарахування. 

3. Ознайомлення з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021році. 

 

Слухали:  

1. Крайлюк А.І., яка  доповіла про результати вступних випробувань. 

Всього складало вступні випробування 3 абітурієнти з 5, 2 не з’явилось. Склали успішно та 

допущені до участі в конкурсі- 3-є абітурієнтів.  

Результати оприлюднені на сайті. 

Апеляцій не подано. 

 

2.Крайлюк А.І., яка ознайомила з рейтинговим списком. 

 

3. Крайлюк А.І., яка ознайомила з з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2021році.  Запропонувала створити робочу групу для підготовки Правил прийому на  навчання для 

здобуття вищої освіти до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» в 2021 роцi. 

Ухвалили: 

1. Допустити до участі в конкурсному відборі на ОР Доктор філософії: 

1. Нефедову Тетяну Олександрівну; 

2. Мінчука Руслана Ігоровича; 

3. Цвілодуб Тетяну Іллівну. 

2. Оголосити рейтинговий список від 15.12.2020р. 

Освітній рівень Доктор філософії 

Спеціальність 053 Психологія 

 
№ 

п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 

бал 

1 Нефедова Тетяну Олександрівна 84 

2 Цвілодуб Тетяна Іллівна 82,8 

3 Мінчук Руслан Ігорович 68,4 



3. Оприлюднити на сайті; 

 

- рейтинговий список; 

- інформацію  щодо  рекомендованих до зарахування; 

- інформацію щодо подачі оригіналів  до 18.12.2020р.і підписання контракту ; 

Повідомити абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування  шляхом розсилання 

електронних листів 

4. Створити робочу групу у складі  Херсонського Б.Г., Крайлюк А.І., Трофімової Д.О. для 

підготовки проекту Правил прийому на  навчання для здобуття вищої освіти до Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» в 

2021 роцi підготувати до 23.12.2020р. Всім іншим членам ПК ознайомитися з Умовами 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021році. 

                   

 

 


