
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«03» березня 2021 р.    м. Київ    № 2-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 2 березня 2021 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 02 березня 2021р., 

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 03 березня 2021 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

 Про результати моніторингу якості викладання навчальних дисциплін  в 

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» у період 

першого семестру 2020/2021 н.р 

 Розглянувши та обговоривши результати моніторингу якості викладання 

навчальних дисциплін  в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» у період першого семестру 2020/2021 н.р 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Прийняти інформацію до відома. 

2. Дані анкетування та його результати повідомити завідувачам кафедр 

КІСПП для реагування. 

 

 Про якість навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової 

заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. 

Полшкова С.Г. зауважила, що зимова заліково-екзаменаційна сесія 

2020/2021 н.р. була організована і проведена відповідно до чинних 

нормативних вимог. З урахуванням дистанційної форми навчання протягом 

семестру. Яка була викликана карантинними заходами. Навчальні плани та 

програми виконані у повному обсязі. Заліки і екзамени відбувалися за 

розкладом, документація оформлювалася належним чином. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Загалом, аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2020/2021 н.р. показав відповідність основних показників щодо загальної 



успішності здобувачів вищої освіти у навчанні та потребу у покращенні 

показників якості навчання. 

 2. Забезпечити належну організацію та здійснювати постійний 

контроль щодо повторного вивчення/перескладання освітніх компонентів 

студентами, які під час сесії отримали незадовільні/неприйнятні оцінки з 

окремих навчальних дисциплін, або не були присутні.  

 3. Матеріали щодо результатів семестрового оцінювання та рейтинги 

здобувачів за успішністю розмістити на офіційному вебсайті Інституту. 

 

 Про результати фінансово-господарської діяльності Інституту у  

2020 році. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кузьмяк І.Й., начальника 

фінансового відділу,  

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома 

2. Схвалити річний фінансовий звіт Інституту 

3. Озмістити фінансовий звіт на офіційному вебсайті Інституту. 

 

 Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачам вищої освіти 

зі спеціальності 053 «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити теми дисертаційних досліджень: 

1. Мінчук Руслан Ігорович – «Клініко-психологічні особливості пацієнтів 

із синдромом больової дисфункції»; 

2. Нефедова Тетяна Олександрівна – «Психологічне благополуччя 

онкологічних пацієнтів з раком молочної залози»; 

3. Цвілодуб Тетяна Іллівна – «Соціально-психологічні умови формування 

готовності до інноваційних змін у працівників музеїв». 

 


