
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«02» вересня 2019р.    м. Київ    № 7-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 30 серпня 2019 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 30 серпня 

2019р.,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 №7-о 

від 02 вересня 2019 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2019/2020 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши пропозиції Голови Вченої ради 

Херсонського Бориса Григоровича  про затвердження плану роботи Вченої 

ради Інституту на 2019/2020 н.р. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити план роботи Вченої ради Інституту на 2019/2020 н.р. 

  

Про підсумки 2018/2019 н.р. та основі завдання Інституту на 2019/2020 н.р. 
 

Заслухавши доповідь першого проректора Інституту Яковенка Сергія 

Івановича про підсумки роботи Інституту у 2018/2019 н.р. та обговоривши 

основні завдання на 2019/2020 н.р. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Запровадити регулярне заслуховування інформації від керівників 

напрямів та проектів розвитку Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії щодо результатів виконання заходів з реалізації проектів на 

засіданнях ректорату. 

 

Про результати вступної кампанії в Інституті у 2019 році. 
 

Заслухавши звіт проректора з наукової роботи та навчально-

методичного забезпечення Інституту Полшкової Світлани Геннадіївни про 

результати вступної кампанії в Інституті у 2019 році 



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 Визнати вступну кампанію 2019 року до Київського інституту сучасної 

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

якісним складом. Висловити подяку усім працівникам приймальної комісії за 

сумлінну працю. 

 

Про затвердження Положення про надання знижок в оплаті за 

навчання в Інституті для вступників 2019 року.  
 

Заслухавши та обговоривши проект положення про надання знижок в 

оплаті за навчання в Інституті для вступників 2019 року, який представив 

перший проректор Інституту Яковенко Сергій Іванович 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про надання знижок в оплаті за навчання 

в Інституті для вступників 2019 року  

2. Фінансовому відділу враховувати затверджену знижки при 

навчанні при плануванні бюджету Інституту на 2019/2020 

навчальний рік. 

 

Про присудження грантів на навчання в магістратурі Інституту. 

 

Заслухавши звіт Голови Вченої ради Інституту, ректора Херсонського 

Бориса Григоровича про результати конкурсу есе на здобуття грантів на 

навчання в Інституті 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. За результатами конкурсу есе визнати переможцями гранту на навчання 

наступних осіб: 

Фірсова Марія Юріївна – 1 місце 

Шелюг Олександра Андріївна – 2 місце 

Галушко Ольга Сергіївна – 3 місце 



2. Фінансовому відділу розрахувати  розмір знижки у відсотках від суми 

оплати за навчання. 

 

Про затвердження навчальних планів на 2019/2020 н.р. 

Доповідь проректора з наукової роботи та навчально-методичного 

забезпечення Інституту Полшкової  Світлани Геннадіївни про затвердження 

навчальних планів на  2019/2020 н.р. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні та робочі навчальні плани на 2019-2020 

навчальний рік зі спеціальності 053 «Психологія» третього рівня вищої 

освіти, як основу для формування здобувачем вищої освіти 

індивідуального навчального плану 

2. Контроль на виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи та навчально-методичного забезпечення Інституту 

Полшкову  С.Г. та завідувачів кафедрами. 

 

Про затвердження освітньо-професійної програми спеціальності 053 

«Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

Доповідь проректора з наукової роботи та навчально-методичного 

забезпечення Інституту Полшкової  Світлани Геннадіївни про затвердження 

освітньо-професійної програми спеціальності 053 «Психологія» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити та ввести в дію освітньо-професійну програму 

спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти з 2019/2020 н.р., як основу для формування у здобувача 

вищої освіти компетентностей інноваційного спрямування. 

2. Контроль на виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи та навчально-методичного забезпечення Інституту 

Полшкову  С.Г. та завідувачів кафедрами. 



 

Про затвердження педагогічного навантаження на І півріччя 2019/2020 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Полшкової С.Г. про 

затвердження обсягу педагогічного навантаження науково-педагогічних 

працівників у 2019/2020 н.р., враховуючи наявність контингенту студентів та 

дані вступної кампанії 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити педагогічне навантаження на І півріччя 2019/2020 н.р. 

2. Контроль на виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи та навчально-методичного забезпечення Інституту 

Полшкову  С.Г. 

 

Про затвердження освітньо-наукової програми спеціальності 053 

«Психологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти  

 Обговоривши доповідь проректора Інституту Яковенка С.І. про 

затвердження освітньо-наукової програми спеціальності 053 «Психологія» за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити та ввести в дію освітньо-наукову програму спеціальності 

053 «Психологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

для вступників  2019/2020 н.р. 


