
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«28» травня  2021 р.    м. Київ    № 4-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 27 травня 2021 р. 

(протокол № 6) 

 

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 травня 2021р., 

протокол № 6 (додаток 1) у відповідності до змісту представленого рішення.  

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

  Ректор    Б.Г. Херсонський 

  



Додаток 1 

до наказу №4-о 

від 28 травня 2021 р. 

 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

 Про рекомендацію до друку Київського журналу сучасної психології та 

психотерапії (періодичне видання КІСПП), № 1, 2021 рік. 

Заслухавши та обговоривши виступи головного редактора Завязкіну 

Наталію Володимиівну, та рецензентів І.П. Лисенко - доктора психологічних 

наук старшого наукового співробітники із спеціальності медична психологія 

та О.В. Креденцер – доктора психологічних наук, доцента, провідного 

наукового співробітника лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку періодичне видання «Київський журнал 

сучасної психології та психотерапії» № 1, 2021 рік. 

 

Про підготовку Інституту до проведення вступної кампанії 2021 року 

 Заслухавши і обговоривши доповідь Яковенка С.І. про підготовку 

Інституту до проведення вступної кампанії 2021 року. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома 

 

 Про внесення змін до Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський 

інститут сучасної психології та психотерапії» в 2021 році. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський 

інститут сучасної психології та психотерапії» в 2021 році.  

2. Розмістити Правила прийому до ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» в 2021 році (зі змінами) на офіційному сайті 

Інституту. 

 

 Про організацію семестрового контролю та атестації здобувачів із 

застосуванням дистанційних технологій 

Заслухавши і обговоривши доповідь Яковенка С.І. про організацію 

семестрового контролю та атестації здобувачів із застосуванням 

дистанційних технологій в умовах карантинних заходів 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити процедури проведення семестрового контролю здобувачів 

освіти та проведення атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи 

з використанням дистанційних технологій навчання. 

2. Внести відповідні зміни до Положення про організацію освітнього 

процесу та Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії (у формі додатків). 

3. Оприлюднити інформацію щодо проведення атестації на сайті 

Інституту та заздалегідь  довести до відома здобувачів освіти та членів 

екзаменаційної комісії .  

 

 Про затвердження ОПП «Клінічна психологія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити ОПП «Клінічна психологія» для здобувачів освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія 

2. Оприлюднити інформацію на офіційному веб-сайті Інституту. 

 



Про затвердження навчального плану здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня на 2021/2022 навчальний рік. 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня на 2021/2022 навчальний рік. 

 

Про затвердження Положення про проектні та робочі групи з 

розроблення і супроводження освітніх програм в ТОВ «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії» 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про проектні та робочі групи з розроблення і 

супроводження освітніх програм в ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» 

2. Розмістити відповідне Положення на офіційному сайті Інституту. 

 

Про затвердження Положення про норми часу для планування і обліку 

роботи науково-педагогічних працівників в ТОВ «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії» 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про норми часу для планування і обліку роботи 

науково-педагогічних працівників в ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» 

2. Розмістити Положення на офіційному сайті Інституту. 

Про затвердження Положення про форми документів про вищу освіту, 

додатку до них, зразка академічної довідки, порядок їх замовлення та друку, 

видачі та обліку в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 



1. Затвердити Положення про форми документів про вищу освіту, 

додатку до них, зразка академічної довідки, порядок їх замовлення та 

друку, видачі та обліку в ТОВ «Київський інститут сучасної психології 

та психотерапії» 

2. Розмістити Положення на офіційному сайті Інституту. 

 

 

 

 


