
                                                     Протокол № 7 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від   12 травня  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. Внесення змін до  Правил прийому на підставі наказу МОН  04 травня 2020року № 

591 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 

жовтня 2019 року № 1285» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 

травня 2020 року за № 415/34698. 
2. Ознайомлення з порядком організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно – технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень  вищої 

освіти в 2019р.( затвердженого наказом МОН № 441 від 05.04.2019, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 26.04.2019 р. 

№ 446/33417 

3. Готовність до початку реєстрації на ЄВІ. 

4. Реклама вступної компанії. 

 

 

Слухали: 

1. Крайлюк.А.І., яка ознайомила з відповідними змінами щодо вступу на магістратуру 

зазначеними у наказі  МОН  04 травня 2020року № 591 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285» 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 

415/34698. Було запропоновано внести зміни у відповідні розділи Правил 

прийому,а саме в розділ III: вступну кампанію для осіб, які здають ЄВІ( бакалаври, 

магістри/спеціалісти за бажанням, та ті які не володіють англійською мовою  

розпочати згідно п.5 розділу V Умов прийому. Вступну кампанію для магістрів і 

спеціалістів розпочати 01.07.2020р, за умови завершення карантину у ЗВО, згідно 

п.4. розділу V. Умов прийому. А також внести зміни, щодо початку прийому 

документів до аспірантури в Додаток 1.Правил прийому , розділ IV.,п.4.1. 

Розпочати прийом документів від зазначеної категорії осіб 03.08.2020р. 
 

Херсонський Б.Г., який запропонувала розглянути  можливість скасування додаткового 

вступного випробування  відповідно до змін, які були внесені до Закону України "Про 

вищу освіту", зокрема в частині скасування обов'язкового складання додаткових фахових 

вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та необхідність відтермінування у зв’язку з 

карантином початку прийому заяв від вступників з дипломом магістра та спеціаліста. 



 

 

2. Заступника відповідального секретаря Трофімову Д.О. яка ознайомила з порядком 

організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно – технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на другий (магістерський) рівень  вищої освіти в 2020р.( затвердженого наказом 

МОН № 441 від 05.04.2019, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 26.04.2019 № 

446/33417), звернула увагу про необхідність інформування, які будуть реєструватися на 

щодо даної процедури . 

 

3. Крайлюк А.І., яка проінформувала про готовність Приймальної комісії до реєстрації на 

ЄВІ.(вся необхідна інформація розміщена на сайті, ведеться консультування телефоном.) 

Всі реєстратори пройшли навчання у тестовій базі. 

4. Сурманідзе Ю.В., яка доповіла про хід рекламної компанії.  Повідомила, що агітаційна 

робота з залучання абітурієнтів проводиться на належному рівні( реклама в мережі 

Інтернет та соціальних мережах,  оголосила результати інформаційних зустрічей в ZOOM, 

консультацій по телефону,  повідомила про надання кожному абітурієнту, який виявив 

цікавіть відповідного пакету матеріалів, щодо процедури вступу). Відзначила цікавість з 

боку абітурієнтів. 

 

Ухвалили: 

1. Крайлюк А.І., Зміни до Правил прийому , які затверджені на засіданні ПК від 12.05.20р. 

передати на  розгляд і затвердження Вченій раді.  

2.  Після затвердження Правила прийому зі змінами оприлюднити на сайті та внести до бази 

ЄДЕБО. 

3. Василенко Л.І. внести зміни у відповідні конкурсні пропозиції в базі ЄДЕБО. 

4. Реєстраторам здійснювати реєстрацію на ЄВІ  згідно інструкції і надавати інформацію 

зареєстрованим особам  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. 

5. Оригінали екзаменаційних листків надіслати зареєстрованим особам після завершення 

реєстрації - 09.06.2020р. 

6. Сурманідзе Ю.В., внести зміни у інформаційні матеріали для абітурієнтів, відповідну 

інформацію оприлюднити в соціальних мережах. 

 

 


