
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«28» січня 2022р.    м. Київ    № 2-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 27 січня 2022 р. 

(протокол № 5) 

 

У відповідності до частини 6 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, пункту 4.8 Положення про Вчену 

раду Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення Вченої ради Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії, ухвалені на засіданні від 27 січня 2022 р., 

протокол № 5 (додаток 1) у відповідності до змісту представленого рішення.  

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Ректор     Б.Г. Херсонський 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу №2-о 

від 28 січня 2022 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

  

 Про підсумки прийому до аспірантури Інституту у 2021 році 

 Заслухавши доповідь першого проректора Інституту Завязкіної Н.В., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома 

2. Визнати, що вступна кампанія до аспірантури в цьому році була 

проведена чітко, злагоджено та організовано.  

 

 Про призначення аспірантам наукових керівників дисертаційних робіт. 

 Завязкіна Н.В. зауважила, що у сучасних умовах зростає роль і 

значимість наукового керівника, який спільно зі своїми аспірантами й 

докторантами несе особисту відповідальність за актуальність, новизну, 

міждисциплінарність та інноваційність дисертаційного дослідження, а також 

за академічну доброчесність у підготовці й оприлюдненні результатів 

наукових досліджень. Відсутність такої співпраці призводить до того, що у 

частини аспірантів нівелюється мотивація до наукової діяльності. З огляду на 

те, що науковий керівник аспіранта повинен бути активним дослідником, 

який має публікації, дотичні до напряму (тематики) дослідження аспіранта, 

  

 ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

призначити аспірантам наукових керівників, а саме: 

1. Пилипенко Ірина Сергіївна – науковий керівник Бурлачук Л.Ф., 

дійсний член НАПН України, доктор психологічний наук, професор; 



2. Кравченко Наталія Володимирівна – науковий керівник Полшкова 

С.Г., доктор медичник наук, професор; 

3. Лізун Аліса Володимирівна – науковий керівник Кокун О.М., 

доктор психологічних наук, професор. 

 

Про рекомендації до друку Методичних рекомендацій з написання та 

оформлення курсових та кваліфікаційних магістерських робіт; Методичних 

рекомендацій щодо проходження переддипломної практики 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку Методичні рекомендації з написання та 

оформлення курсових робіт; Методичні рекомендації з написання та 

оформлення кваліфікаційних магістерських робіт; Методичних рекомендацій 

щодо проходження переддипломної практики. 

 

Про затвердження положення про Наукову школу ТОВ «Київський 

інститут сучасної психології та психотерапії» 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про Наукову школу ТОВ «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії». 

2. Положення розмістити на офіційному сайті Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії. 

 

 

 

 

 


