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ВСТУП 

 

У звітному періоді Інститут діяв згідно з ліцензією на провадження 

освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводив наукову, 

інноваційну та методичну роботу, забезпечував організацію освітнього процесу 

для здобувачів вищої освіти.  

Умови для розвитку психологічної науки і проведення психологічних 

досліджень в нашій країні не є самими найкращими. Але з огляду на 

визначення престижу Інституту через призму якості фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти завдання кожного учасника освітнього процесу нашого 

Інституту сфокусовані на формуванні стійкої позитивної академічної репутації 

КІСППа, забезпечення довіри ринку праці до присвоєних Інститутом 

кваліфікацій. 

Наведені у звіті факти свідчать про те, що Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії з кожним роком посилює свою роль у суспільстві та 

динамічно розвивається. 
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Кадрове забезпечення діяльності 

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 

у 2021році 

 

В інституті станом на 31.12.2021 р. працює 29 осіб (19 – за основним 

місцем роботи, 10 – за сумісництвом), із них: 

- науково-педагогічних працівників – 22 особи, з них 12 – за основним 

місцем роботи, - 10 за сумісництвом; 

- докторів наук – 8 осіб, за основним місцем роботи – 6 осіб, за 

сумісництвом – 2 особи; 

- кандидатів наук – 14 осіб, за основним місцем роботи – 6 осіб, за 

сумісництвом – 8 осіб; 

- керівники структурних підрозділів – 5 осіб; 

- адміністративний, навчально-допоміжний персонал -  7 осіб. 

 

 
 

Рис. 1. Структура працівників ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» за 2021 рік, % 
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 Розглянувши рисунок 2, можна проаналізувати кількісний та якісний 

склад науково-педагогічного персоналу за основним місцем роботи, протягом 

2021 року становить: викладачі. Які мають науковий ступінь доктора наук – 

36%, науковий ступінь кандидата наук – 64%, у загальному з науковим 

ступенями та вченими званнями 100% викладачів. В сукупності основу частку 

науково-педагогічного персоналу ТОВ «Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії» складають викладачі із вченими званнями.  

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура якісного складу науково-педагогічного персоналу ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» за 2021 рік, % 
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 Таблиця 1 

Динаміка показників професорсько-викладацького складу 

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 2020-2021рр. 

 
№

п/н 

Професорсько-викладацький склад 2019 р. 2020р. 

1. Загальна чисельність науково-

педагогічних працівників, всього 

осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

викладачів без наукових     ступенів 

21 

 

 

6 

14 

1 

22 

 

 

8 

14 

0 

2. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за основним місцем 

роботи, всього осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

викладачів без наукових     ступенів 

9 

 

 

4 

5 

0 

12 

 

 

6 

6 

0 

3. Чисельність науково-педагогічних 

працівників за сумісництвом, всього 

осіб, 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

викладачів без наукових     ступенів 

12 

 

 

2 

9 

1 

10 

 

 

2 

8 

0 

 

 

 У таблиці 1 зазначена динаміка показників професорсько-викладацького 

складу ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» протягом 

2020-2021 років. Аналізуючи досліджуваний період, простежується тенденція 

до збільшення докторів наук, професорів за основним місцем роботи. Про це 

свідчить показник наявності докторів наук, професорів за основним місцем 

роботи у 2020 році – 4 особа (25%) від загальної кількості докторів наук у 2020 

році та у 2021 році – 6 осіб (36%). 

 Розглянемо детальніше динаміку загальної чисельності науково-

педагогічних працівників ТОВ «Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії» на рисунку 3. 
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Рис. 3. Динаміка загальної чисельності науково-педагогічних працівників  

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії»  

з 2020-2021 роки, осіб 

 

 Протягом досліджуваного періоду загальна чисельність науково-

педагогічних працівників мала тенденцію до збільшення за рахунок збільшення 

кількості докторів наук, професорів, які прийшли працювати в інститут за 

основним місцем роботи. 

  На рисунку 4 зображено результати проведеної вибірки вікового складу 

науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи: до 35 років (2 

особи) – 9%; від 35 до 45 років (14 осіб) – 64%; від 55 років та більше ( 6 осіб) – 

27%. 
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Рис. 4. Структура науково-педагогічних працівників за віком ТОВ «Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії» у 2021 році,% 

  

В інституті забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п'ять років. У 

зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у 2021 році викладачі 

інституту підвищували свою кваліфікацію через платформи відкритих онлайн-

курсів, зокрема таких як Prometheus. 

 Науково-педагогічні працівники інституту працюють на умовах 

строкового трудового договору (контракту). Обрання на посади науково-

педагогічних працівників проводиться за конкурсом, відповідно до Положення 

про порядок проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії». 

 У 2021 році на конкурсній основі було укладено контракти з 2 докторами 

психологічним наук, професорами. 

 Відповідно до цілей інституту – зміцнення кадрового потенціалу за 

рахунок збільшення кількості штатних докторів та кандидатів наук. 
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Підготовка висококваліфікованих фахівців за рівнями вищої освіти 

 

Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти Міністерства освіти і науки України інститут здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-професійною програмою на другому (магістерському) та за 

освітньо-науковою програмою на третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої 

освіти за очною формою навчання.  

Загальна кількість освітніх програм – дві. ОПП Клінічна психологія на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти із загальним ліцензованим обсягом 

прийому – 125 осіб та ОНП Психологія на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти із загальним ліцензованим обсягом – 15 осіб. 

Кількість акредитованих ОПП підготовки магістрів – 1.  

Кількість акредитованих ОНП підготовки докторів філософії – 0. 

У 2022 році планується провести процедуру акредитації на другому 

(магістерському) та третьому (освітьно-науковому) рівні вищої освіти. 

Кількість здобувачів, які зараз навчаються в інституті, становить 252 

особи, із них 241осіб навчаються на другому (магістерському) рівні та 11 осіб 

на третьому (освітьно-науковому) рівні вищої освіти. 

 

Прийом на навчання до  

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 

 у 2021 році та підготовку до вступу 2022 році 

  

Прийом на навчання до інституту у 2021 році здійснювався відповідно до 

Правил прийому на навчання до ТОВ «Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії» в 2021 році, схвалених Вченою радою КІСПП ( 

протокол №3 від 29.12.2020 року).  

Вступ на 1 курс для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого 

рівня вищої освіти. Всього у 2021 році до інституту було подано 150 заяв, що на 
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4 заяви менше, ніж у 2020 році. Але зараховано на навчання у 2021 році було 

124 особи, що на 7 осіб менше, ніж у 2020 році.  

 

Таблиця 2 

Динаміка кількості вступників, зарахованих на 1 курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за 2020-2021 роки 

 

Освітньо-

професійна 

програма 

2020 2021 

Кіл-ть 

зарахованих 

Ліцензований 

обсяг 

Кіл-ть 

зарахованих 

Ліцензований 

обсяг 

Клінічна психологія 117 125 124 125 

 

Вступ на 1 курс аспірантури.  Всього у 2021 році до аспірантури було 

подано 3 заяви, що на 1 заяву менше, ніж у 2020 році.  

Таблиця 3 

Динаміка кількості вступників, зарахованих на 1 курс третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за 2020-2021 роки 

 

Освітньо-наукова 

програма 

2020 2021 

Кіл-ть 

зарахованих 

Ліцензований 

обсяг 

Кіл-ть 

зарахованих 

Ліцензований 

обсяг 

Психологія  4 15 3 15 

 

Щодо підготовки до вступу 2022 року, то вже затверджені Правила 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ТОВ «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії» ( протокол Вченої ради №4 від 

21.12.2021р. ) . 

Дні відкритих дверей (інфозустрічі) у 2021 року проводилиcя у онлайн-

форматі (платформа Zoom) у період з березня по липень 2021 року. Загалом 
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відвідали ці зустрічі 530 абітурієнтів, що на 40 абітурієнтів більше, ніж у 2020 

році.  

 

 

 

Рис.5. Динаміка відвідування абітурієнтами інформаційних зустрічей у 

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» за 2020-2021 

роки, осіб 

 

Розглянувши рисунок 5, можна проаналізувати, що кількість бажаючих 

відвідати «Дні відкритих дверей» в КІСПП зросла майже на 27%. Така 

структура проведення інформаційних зустрічей для абітурієнтів була зумовлена 

карантинними обмеженнями, але виявилася досить ефективною.   

 

Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

  

Сучасні виклики до психологічної науки поставили безліч питань до 

підготовки фахівців в різних галузях психології.  

Роботу сучасного закладу вищої освіти неможливо уявити без розвитку 

наукових напрямків та підтримки наукових комунікацій.  

470

480

490

500

510

520

530

2020 рік 2021 рік 

Абітурієнти, що відвідали 
інфозустрічі 



11 

 

Напрями наукової діяльності, які реалізуються в КІСПП, мають певні 

особливості, а саме: 

сучасна робота Інституту зосереджена на вирішенні наступних 

проблем: 

- кіберпростір та питання ефективного представлення результатів досліджень 

науковців у інтернет-середовищі; 

- засоби сучасної наукової комунікації; 

- поширення знань про інструменти та технології для підтримки дослідної 

діяльності; 

- підтримка впровадження технології електронного навчання в навчальний 

процес університету; 

-  розвиток інформаційної та цифрової грамотності викладачів та здобувачів; 

    - сприяння участі викладачів та здобувачів у навчальних заходах, спрямованих 

на розвиток цифрової грамотності, організація консультацій й технічного 

супроводу з використання цифрових інструментів та сервісів; 

наукова робота Інституту зосереджена на наступних тематичних 

напрямках: 

- психічне здоров’я студентської молоді.  

- когнітивно-поведінкова терапія в роботі з психічно хворими.  

- клініко-психологічні особливості пацієнтів із больовим синдромом.  

- суїцидальна та агресивна поведінка у хворих на депресію. 

- психосоматичні розлади у учасників бойових дій. 

- порушення міжособистісної комунікації в шлюбі.  

- проблеми булінгу серед старшокласників.  

- психологічні основи творчості та обдарованості. 

 

Продовжує функціонувати науковий студентський гурток. Мета 

діяльності якого полягає у поглибленні студентами та аспірантами навчального 

матеріалу з профільних дисциплін; оволодіння навичками виконання наукової 

роботи; залучення активних студентів до науково-дослідної діяльності. 
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 Упродовж 2021 року на базі ТОВ «Київський інститут сучасної психології 

та психотерапії» було проведено Спільна конференція з СППУ Консультування 

& Психотерапія: НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ПІДХОДИ. Загальна кількість 

учасників – 100 осіб, а також Спільна конференція з СППУ «Феномен сорому в 

сучасній психотерапевтичній та консультативній практиці». Загальна кількість 

учасників – 46 осіб. 

 Інститут в науковому просторі співпрацює з відомими зарубіжними 

практиками. Так, 14-15 листопада 2021 року у форматі онлайн відбувся семінар 

Dr. Robi Friedman — клінічного психолога і супервізора, групового аналітика, 

індивідуального, сімейного і групового психотерапевта, члена правління 

Міжнародної асоціації групової психотерапії та групових процесів (IAGP), 

директора Ізраїльського Інституту групового психоаналізу, професора 

Хайфського університету, під назвою:  «Патологія особиста або реляційна? 

Порушення відносин і терапія». 

 Продовжує свою діяльність «Психпросвіт» - відкрита освітня платформа 

для публічних виступів, створена з метою сприяння зростання толерантності 

населення до психічно хворих, підвищення грамотності населення в галузі 

охорони психічного здоров'я, поліпшення іміджу психіатрів, психологів, 

психотерапевтів. Лектори: Херсонський Б.Г., Пустовойт М.М., Пільгук Н.В., 

Добродняк А.Л., Франкова І.О, Ерік Смаджа, Кунцевська А.В., Полшкова С.Г. 

та ін. 

 Наш інститут розпочав новий проект – випуск періодичного наукового 

видання «Київський журнал сучасної психології та психотерапії». Який 

отримав звання фахового журналу 

 

Особливості освітнього процесу у 2021 році 

  У 2021 році освітній процес здійснювався в умовах карантинних заходів 

та обмежень, що вплинуло на форми навчання. 

  Для проведення дистанційних занять Інститут обрав платформу Zoom, де 

викладачі успішно читають лекції й проводять практичні заняття: здобувачі 
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можуть ставити питання, коментувати, доповнювати та, як і раніше, 

отримувати свої бали. Активно використовують і платформу Google Class .

 Розроблено нормативні документи та інструкції щодо дій в умовах 

змішаного навчання під час карантину та перебування у відповідній санітарно-

епідеміологічній зоні: 

- з початком карантину придбано ліцензійне програмне забезпечення для 

проведення онлайн-навчання, оперативно розроблено та поширено серед 

здобувачів і викладачів інструкції про використання інструментів для 

онлайн-навчання, складено розклади онлайн-навчання; 

- перед початком екзаменаційних сесій та початком атестації, були 

розроблені Порядок організації семестрового контролю із застосуванням 

дистанційних технологій та Порядок організації атестації здобувачів із 

застосуванням дистанційних технологій. 

 

Фінансова діяльність за 2021 рік 

 За рахунок власних коштів Інститут виплачує заробітну плату 

працівникам, надає знижки на навчання (гранти на навчання), підтримує в 

належному санітарно-технічному стані приміщення, здійснює оплату 

комунальних послуг та інших господарських видатків. 
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Забезпечення якості освіти в ТОВ «Київський інститут сучасної психології 

та психотерапії» за 2021 рік 

 

 Вдосконалення освітнього процесу. У 2021 році відбулося оновлення 

освітніх програм. В ОПП та ОНП внесені зміни з урахуванням консультацій зі 

здобувачами, випускниками та роботодавцями.  

 Рівень викладання та навчання. Здобувачі вищої освіти визначають в 

цілому високий професійний рівень викладання. Здобувачі достатньо 

завантажені самостійною роботою, передбаченою навчальними програмами 

дисциплін, що сприяє формуванню компетентностей. З урахуванням 

особливостей проведення навчальних занять у 2021 році, керівництво Інституту 

проводило відео запис навчальних занять для тих здобувачів, які через технічні 

причини не могли бути присутніми на заняттях. Визначено потреби змін та 

можливості викладання окремих дисциплін. Звіти про результати опитування 

враховуються при складанні рейтингу викладачів, який розміщується на веб-

сайті інституту. 
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 Проведено моніторинг якості освітнього середовища серед випускників у 

системі Feedback. Сформовано звіт. 

 Академічна доброчесність. Основні положення політика академічної 

доброчесності в інституті викладені у Положенні про академічну доброчесність 

в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» та у 

Положенні про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 

науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників у Київському інституті сучасної психології та психотерапії. Всі 

магістерські роботи, а також статті, які подаються на друк до журналу КЖСПП 

проходять обов'язкову перевірку на плагіат. Всі роботи та статті мають 

достатній рівень унікальності.  

 

Волонтерство та благодійна допомога 

 Наприкінці року пройшла благодійна акція, яка проводиться щорічно 

спільно з благодійним фондом «Анкора» під назвою «Стань дідом Морозом». 

Акція проводиться для пацієнти дитячих відділень КНП «Київський міський 

клінічний онкологічний центру». 

 

  


