
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«07» вересня 2021р.    м. Київ    № 8-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 06 вересня 2021 р. 

(протокол № 1) 

 

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 6 вересня 2021р., 

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

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректор     Б.Г. Херсонський 

  

 



Додаток 1 

до наказу №8-о 

від 07 вересня 2021 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

  

 Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту 

 

Заслухавши та обговоривши пропозиції Голови Вченої ради 

Херсонського Бориса Григоровича про внесення змін до складу Вченої ради, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Вивести зі складу Вченої ради, Поцелуєву Наталію Миколаївну 

студентку 2 курсу у зв’язку з закінченням Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії. 

2. Ввести до складу Вченої ради 

- Шигарову Юлію Олександрівну, студенку 2 курсу Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії, Голову студентської 

ради; 

- Завязкіну Наталію Володимирівну, першого проректора 

Київського інститут сучасної психології та психотерапії; 

- Бурлачука Леоніда Фоковича, проректора з наукової та 

навчально-методичної роботи. 

  

Про обрання на посаду професора кафедри соціальної психології 

Яковенка Сергія Івановича, доктора психологічних наук. 
 

Ознайомившись з даними претендента на зайняття вакантної посади та 

рішенням Конкурсної комісії Інституту, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



Обрати Яковенка Сергія Івановича на посаду професора кафедри 

соціальної психології та укласти з ним строковий трудовий договір 

(контракт)  

 

Про обрання на посаду професора кафедри клінічної психології  

Полшкову Світлану Геннадіївну, доктора медичних наук. 
 

Ознайомившись з даними претендента на зайняття вакантної посади та 

рішенням Конкурсної комісії Інституту, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Обрати Полшкову Світлану Геннадіївну на посаду професора кафедри 

клінічної психології та укласти з нею строковий трудовий договір (контракт)  

 

Про обрання на посаду доцента кафедри соціальної психології  

Пономарьову вікторію Костянтинівну, кандидата психологічних наук. 
 

Ознайомившись з даними претендента на зайняття вакантної посади та 

рішенням Конкурсної комісії Інституту, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Обрати Пономарьову Вікторію Костянтинівну на посаду доцента 

кафедри соціальної психології та укласти з нею строковий трудовий договір 

(контракт)  

Про обрання на посаду доцента кафедри соціальної психології  

Карамушку Тараса Вікторовича, кандидата психологічних наук. 
 

Ознайомившись з даними претендента на зайняття вакантної посади та 

рішенням Конкурсної комісії Інституту, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Обрати Карамушку Тараса вікторовича на посаду доцента кафедри 

соціальної психології та укласти з ним строковий трудовий договір 

(контракт)  



Про результати вступної кампанії в Інституті у 2021 році. 

 

Заслухавши звіт зав.кафедри клінічної психології Лисенко І.П. про 

результати вступної кампанії в Інституті у 2021 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 Визнати вступну кампанію 2021 року до Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії успішною як за кількістю здобувачів, так і за їх 

якісним складом. Висловити подяку усім працівникам приймальної комісії 

за сумлінну працю 

 

Про початок 2021-2022 н.р 

Заслухавши та обговоривши пропозиції Голови Вченої ради 

Херсонського Бориса Григоровича  про організацію навчального процесу на 

початку 2021/2022 н.р. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 Тимчасово запровадити в Інституті змішану форму навчання на початку 

2021/2022 н.р. 

 


