
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

ЄДРПОУ №37144134 

 

 

Н А К А З 

 

«21» травня 2020р.    м. Київ    № 7-о 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

ухвалених на засіданні від 20 травня 2020 р. 

(протокол № 8) 

 

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 20 травня 2020р., 

протокол № 8 (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 21 травня 2020 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Про організацію семестрового контролю та атестації здобувачів із 

застосуванням дистанційних технологій. 

 

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 внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1.Затвердити зміни до Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії». 

2. Розмістити Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТОВ 

«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» на офіційному 

сайті Інституту. 



 

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

інститут сучасної психології та психотерапії» в 2020 році.  

Яковенко С.І. проінформував про необхідність внесення змін до 

Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» в 2020 році, відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України № 591 від 04.05.2020 р. Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

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

інститут сучасної психології та психотерапії» в 2020 році.  

2. Розмістити Правила прийому до ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» в 2020 році (зі змінами) на офіційному 

сайті Інституту. 

 

Про підготовку Інституту до проведення вступної кампанії 2020 року. 

Яковенко С.І. зазначив, що у встановлені строки сформовані 

приймальна, фахові атестаційні, апеляційні та предметні екзаменаційні 

комісії. Адміністратором  ЄДЕБО здійснюється внесення актуальної 

інформації по вступу до бази. Для забезпечення належної роз’яснювальної 

роботи серед потенційних вступників постійно працює контактний центр, 

основним завданням якого є інформування та консультування абітурієнтів з 

правил прийому, особливостей навчального процесу та інших актуальних 

питань, що стосуються освітньої діяльності Інституту. В умовах карантину, 

абітурієнти можуть отримати інформацію, не тільки відвідавши офіційний 

сайт Інституту або групу в соціальній мережі «Фейсбук», але й надіславши 

запит на пошту та отримати запрошення на інформаційну зустріч, які 

відбуваються на платформі ZOOM. Незмінною залишилася практика про 

надання гранту на навчання за результатами конкурсу есе. 

 



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома 

2. Своєчасно інформувати вступників про можливі зміни в термінах 

вступної кампанії  

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 2020/2021 н.р., як основу для формування у здобувача 

вищої освіти компетентностей інноваційного спрямування. 

2. Оприлюднити освітньо-професійну програму на сайті Інституту. 

 

Про затвердження освітньо-наукової програми спеціальності 053 

«Психологія» за третім (освітьно-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 

з 2020/2021 н.р., 

2. Оприлюднити освітньо-професійну програму на сайті Інституту. 

 


