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Провадження освітньої діяльності у Київському інституті сучасної 

психології та психотерапії здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України затвердженої наказом  Міністерства  освіти  і  науки 

від  04.03.2021р. № 26-л(внесено зміни  наказ МОН № 202-л від 13.10.2021р.) 

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Порядку прийому на навчання  для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 

квітня 2022 року № 392 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 

травня 2022 р. за N 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 02 

травня 2022 № 400, наказом МОН від 29 червня 2022 № 598, наказом МОН 

від 02 липня 2022 № 608). 

                                        

 

І. Загальні положення 

          1.1 У цих Правилах  терміни вживаються в таких значеннях:  

- вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета 

(предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового вступного 

випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 

випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; 

- вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі 

чи до інших вступних випробувань; 

- вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в 

конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

- індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне у визначених цим Порядком випадках або 

за рішенням закладу вищої освіти оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів 

(складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) 

виставляються оцінки за шкалою 100 - 200 (з кроком від одного до десяти 



 

 

 

3 

балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

("незадовільно"); 

- конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти 

(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного 

підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному 

пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць 

для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму 

(освітні програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних 

предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на основі 

здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). 

Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. 

Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У 

разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в 

Правилах прийому зазначаються порядок розподілу  здобувачів вищої освіти 

між освітніми програмами та строки обрання їх здобувачами  (для 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти не 

раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше 

трьох місяців після початку навчання); 

- конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

розраховується за результатами вступних випробувань та іншими 

конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та 

Правил прийому; 

- конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні 

пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) 

пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній 

основі); 

- конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень 

навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення 

конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти; 

- магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання 

готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського 

рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти 

відповідно до законодавства; 

- мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній 

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення 
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у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до 

якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в 

електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі 

інформацію; 

- небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

(за державним або регіональним замовленням); 

- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, який формується 

відповідно до цих Умов та Правил прийому; 

- технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

- фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за 

рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої 

програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей; 

- особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана 

тимчасово окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 

частини першої статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 

територіальні громади, що розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі відповідно до 

Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних 

громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року N 562, а у 

разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в 

електронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської 

військових (військово-цивільних) адміністрацій; 

- термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України 

«Про зайнятість населення». 
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- термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 

України «Про закордонних українців». 

- інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України 

«Про вищу освіту»; 

 

        1.2 Київський інститут сучасної психології та психотерапії 

оголошує прийом на навчання: 

-  для здобуття освітнього ступеня магістра за очною (денною)  

формою навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2021 № 

26-л(внесено зміни наказ МОН № 202-л від 13.10.2021р.) в межах 

ліцензованого обсягу за ліцензованою спеціальністю 053 «Психологія» 

(освітня програма: Клінічна психологія). Ліцензійний обсяг 125 осіб/рік. 

Спеціальність 053 «Психологія», освітній ступінь «Магістр» 

(освітньо-професійна  програма Клінічна психологія),  акредитована - наказ 

МОН України від 20.06.2018 №662 (сертифікат про акредитацію серія ІП 

№11002816). 

          -  для здобуття освітнього ступеня  доктора філософії за очною 

(денною)  формою навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 

науки України затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.03.2021р. № 26-л(внесено зміни  наказ МОН № 202-л від 13.10.2021р.) в 

межах ліцензованого обсягу за ліцензованою спеціальністю 053 «Психологія» 

(освітньо – наукова програма Психологія) Ліцензійний обсяг 15 осіб/рік. 

(умови вступу - Додаток №1 до даних Правил прийому).  

             

          Спеціальність 053 «Психологія» (освітньо – наукова програма 

Психологія), освітній ступінь «Доктор філософії » не акредитована. 

       

       1.3 На навчання для здобуття ступеню вищої освіти  магістра, 

спеціальності Психологія, освітньо-професійна програми Клінічна 

психологія приймаються особи: 

- на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра(освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) (термін навчання 2 роки). 

           

1.4 Фінансування підготовки  фахівців у Київському інституті сучасної 

психології та психотерапії здійснюється за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб (на умовах договору, а також за ваучером (в рахунок 

часткового погашення вартості навчання). Відсутні місця, що фінансуються за 

кошти державного бюджету.  
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1.5 До Київського інституту сучасної психології та психотерапії  

приймаються  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у тому 

числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких 

визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту (на 

підставі посвідки про постійне проживання в Україні) мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, які мають відповідний 

освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути  освітній 

ступінь магістра. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Київському 

інституті сучасної психології та психотерапії мають рівні права та обов’язки.  

 1.6 Прийом до  Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії здійснюється за конкурсом. 

 1.7 Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

закладах вищої освіти. 

 Не допускається одночасне навчання за двома чи більше 

спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми 

програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти 

державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей, 

спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній 

програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра яке вважається одночасним здобуттям ступенів 

бакалавра та магістра. 

 

ІІ. Прийом на навчання до Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії 

2.1 Організацію прийому вступників до Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії здійснює Приймальна комісія, склад якої 

затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє 

згідно з положенням про Приймальну комісію Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії . 

2.2 Ректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі  Порядку  

прийому на навчання  для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 

(зі змінами, внесеними наказом МОН від 02 травня 2022 № 400) та 

зареєстрованих   у    Міністерстві   юстиції      України     03 травня 2022 р. за    
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N 487/37823, Правил прийому для здобуття вищої освіти до Товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» у 2022р., а також відкритість та прозорість роботи 

Приймальної комісії. 

2.3 Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії та/або виконання  процедур вступної 

кампанїї. 

2.4 Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії вирішуються Приймальною комісією на її 

засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті Київського інституту сучасної психології та психотерапії, як 

правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

        2.5  

 Порядок роботи Приймальної комісії: 

з травня 2022 року по грудень 2022р.: 

 - з понеділка по п’ятницю з 900-1800, 

 - в суботу з 1000-1700 

                         

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

3.1   Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності (МТНК) та Прийом заяв (електронна форма для тих хто 

складає МТНК, паперова для всіх інших) і документів, вступні 

випробування та зарахування для здобуття вищої освіти вступників 

спеціальності 053 «Психологія» (освітньо-професійна програма: Клінічна 

психологія)на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)    в такі строки: 

 

1. Для вступників, які мають обов’язково складати МТНК та фаховий 

іспит: 

-  вступають на основі освітнього ступеня бакалавра, 

-  вступають на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)  та мають бажання складати МТНК 

замість Індивідуальної усної співбесіди  з іноземної мови (англійська).  
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Вступники, які будуть складати МТНК  та брати участь у конкурсному 

відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за 

спеціальністю 053 Психологія в 2022р.   мають пройти обов’язкову 

реєстрацію. 

Етапи вступної кампанії 

 

Очна (денна) форма навчання 

 

 

на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)  

 
Освітня програма : 

Клінічна психологія  

 

Освітній    рівень   Mагістр 
Термін навчання  2,0 роки 

Реєстрація для складання 

МТНК(магістерського тесту навчальної 

компетентності) 

 

27 червня- 18 липня  2022р. (до 18.00) 

 

 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів  

 

з 01 серпня 2022р  

 

 

 

Початок прийому заяв та документів  

 

 

16 серпня 2022 р.  

 

 

Закінчення прийому заяв та документів  

 

23 серпня 2022р.((для пільг.категорій, що вступають на основі ІУС з ін.мови, 

розділ VI, п.6.1.1) 

 

15 вересня  2022р до 18.00  

 

Строки проведення  вступних випробувань: 

 

-  МТНК    

           або 

 

 

ІУС з іноземної мови 

     

 

 

- Фаховий іспит 

 

 

 

з 10 серпня -17 серпня  2022 р. (основна сесія) 

з 07 вересня -10 вересня 2022 р.(додаткова сесія)  

за графіком МОН 

 

 

 25 серпня – 31 серпня  2022р.(згідно розкладу, для пільг.категорій, що 

вступають на основі ІУС з ін. мови, розділ VI, п.6.1.1)) 

 

 

25 серпня – 17 вересня 2022р ( згідно розкладу) 

 

 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань  

на наступний день після складання іспиту 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
      19 вересня  2022р. 

Терміни зарахування вступників       23 вересня  2022р. 
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Порядок реєстрації вступників для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності їх організації та проведення визначається 

Міністерсством освіти і науки України 

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності 

укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної 

компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11 лютого 2022 року № 158. 

 

2. Для вступників, які мають право не складати МТНК:  

          -  це вступники, які вступають на основі освітнього ступеня магістра  

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

 

       Для цієї категорії вступників  у  КІСПП передбачено складання 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (виключно англійська)  

замість МТНК. 

 Вступники, які виявили бажання складати МТНК замість вступного іспиту з 

іноземної мови повинні орієнтуватись на етапи вступної кампаніїї для 

бакалаврів ( п. 3.1, підпункт 1.) 

 

Етапи вступної кампанії 

 

 

 

Очна (денна) форма навчання 

на основі здобутого ступеня вищої освіти  

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) 

інших спеціальностей 

Освітній  рівень    магістр   

Термін навчання 2,0 роки 

 
                     Освітня  програма : 

                    Клінічна психологія  

 

 

Початок прийому заяв та документів 

 

16 серпня   2022р. 

Закінчення прийому заяв та документів  

 

15 вересня  2022р. до 18.00 

 

 

                                              Строки проведення  вступних випробувань 

                                                                                

1. Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови 

(англійська) 

Згідно розкладу в період з 25.08-17.09.2022р.  

 

2. Складання фахового іспиту 

 

Згідно розкладу в період з 25.08-17.09.2022р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

на наступний день після складання іспиту 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
19 вересня 2022р. 

Терміни зарахування вступників 23 вересня 2022р. 
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         3.2  Додатковий набір за наявності вільних місць ліцензійного 

обсягу: 

      1. Серед осіб,  які успішно склали МТНК на основі диплома бакалавра, у 

визначені терміни вступної кампанії 2022р) та серед осіб, мають диплом 

магістра чи спеціаліста  за кошти  фізичних та  юридичних осіб  : 

 

 

 

Етапи вступної кампанії 

 

Очна (денна) форма навчання 

на основі раніше здобутого ступеня 

вищої освіти магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

інших спеціальностей 

Освітній  рівень    магістр 2,0 роки, 

освітня програма Клінічна 

психологія 

Початок прийому заяв та документів 30  вересня  2022р. 

Закінчення прийому заяв та документів  10  жовтня 2022р. 

Строки проведення  вступних випробувань: 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної 

мови 

складання фахового вступного 

випробування 

 

Згідно розкладу в період з 07.10-

13.10.2022р.  

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

на наступний день після складання 

іспиту 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

15 жовтня 2022р. 

Терміни зарахування вступників 17 жовтня 2022р. 

 

 

IV. Порядок   прийому заяв та документів для  участі у  конкурсному  

відборі до Київського інституту сучасної психології та психотерапії та 

зарахування на навчання 

 

       4.1 Заяви на участь у конкурсному відборі до Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії (далі – заява) для здобуття освітнього 

ступеня магістра  приймаються  в електронній та паперовій формі. 
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Вступники, які вступають з результатами МТНК подають заяви тільки 

в електронній формі у терміни визначені п.3.1,3.2, крім визначених у цьому 

пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

      -   для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у    

разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 - 

2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) 

відповідно до цих Правил, крім осіб, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території; 

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, 

по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) 

і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті 

МТНК; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії закладу вищої освіти. 

           Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищої освіти вступник перед 

поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) 

документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови 

участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних 

закладів вищої освіти. 

             Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття 

заяви. Уповноважена особа приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий 

разом з такою заявою мотиваційний лист.    

        Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається 

приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному 

законодавством. 
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         Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при 

приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання 

заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до 

консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення 

електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі. 

 

     

     Вступники, які вступають на основі диплома магістра чи спеціаліста, 

які  складають індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови замість 

МТНК у терміни визначені п.3.1,3.2 подають заяви в паперовій формі. 

    

       Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день 

прийняття заяви. Уповноважена особа приймальної комісії вносить у 

ЄДЕБО поданий разом з такою заявою мотиваційний лист.    

     

 

4.2 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності освітньої програми та форми здобуття освіти. 

         Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

         Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві. 

4.3 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; 

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру; 
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        документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови 

участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом 

VI цих правил. 

 

свідоцтво про шлюб, розлучення,  зміну імені (за необхідності, якщо 

прізвище в документі про освіту не співпадає з прізвищем на даний момент). 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів 

про освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

4.4 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

- копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 

для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; 

  - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

          - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

          - копію свідоцтва про шлюб, розлучення,  зміну імені (за необхідності, 

якщо прізвище в документі про освіту не співпадає з прізвищем на даний 

момент). 

          - мотиваційний лист (див. Додаток 2.) 

Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, 

що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті(для пільгових 

категорій вступників)  та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Вступники, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду  з 

іноземної мови можуть здійснити електронну реєстрацію для участі в ній за 

умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів. 

          У разі дистанційного проведення вступних випробувань 

екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в екзаменаторів. За умови 

проведення індивідуальної усної співбесіди, у дистанційному форматі 

подання документів відбувається шляхом надсилання їх сканованих копій, з 

накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 
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вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в 

Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, 

визначеними Правилами прийому). 

     Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених 

розділом VI цих Правил, вступник подає особисто під час подання 

документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до 

них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти, передбачених розділом VI цих Правил, унеможливлюють їх 

реалізацію. 

 

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв'язку, визначеними Правилами 

прийому). 

 

4.5 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Київського інституту сучасної психології та психотерапії, або в 

установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує 

особу та громадянство, військового квитка(посвідчення про приписку) не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

4.6 Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо- 

кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

4.7 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але 

не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку 

складання вступних випробувань - не пізніше наступного дня після 

завершення вступних випробувань.  

4.8 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми, а 

також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за 
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результатами вступних іспитів фіксуються в заяві вступника та 

підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 

Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 

щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 

вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який 

сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 

після чого вступник може подати нову заяву.     

        4.9 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі –Документ), обов’язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 

614/27059. 

      4.10 Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 

року, обов'язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа 

про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо 

визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку. 
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V. Конкурсний відбір, його організація і проведення 

     5.1 Конкурсний відбір для здобуття ступеню вищої освіти магістр, 

спеціальність Психологія, освітня програма Клінічна психологія  

здійснюється : 

- на основі здобутого ступеня бакалавра у  формі  магістерського      

тесту навчальної компетентності  і фахового іспиту ; 

 

-  на основі здобутого ступеня  магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) з  інших спеціальностей - у формі магістерського 

тесту навчальної компетентності і фахового іспиту або  формі 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська) і 

фахового іспиту ; 

 
 

       5.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала  

(складається з результатів вступних випробувань, який розраховується 

відповідно Порядку та Правил прийому; 

        

      5.3 Конкурсний бал обчислюэться за формулою:  

  - для вступу на навчання на основі бакалавра, магістра(спеціаліста): 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, 

де 

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 

балів); 

 П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 

 

       5.4  Для проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови і 

фахового іспиту при вступі на навчання на основі раніше здобутого 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня створюється Фахова 

атестаційна комісія. 

 5.5 Програми вступних випробувань для вступу на основі здобутого 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня розробляються і 

затверджуються Київським інститутом сучасної психології та психотерапії 

до 15 травня 2022р.. 
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Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії та в приймальній 

комісії. 

Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на 

здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного 

вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. 

5.6  Результат індивідуальної усної співбесіди  з іноземної мови у 

випадках, передбачених цими Правилами оцінюється за 200 бальною шкалою 

(мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань з якими 

вступник допускається до участі в конкурсі дорівнює 100 балів) 

5.7  Результат фахового вступного випробування оцінюється за 200 

бальною шкалою (мінімальне значення кількості балів з вступних 

випробувань з якими вступник допускається до участі в конкурсі дорівнює 

100 балів) 

5.8  Результат  магістерського тесту  навчальної компетентності (МТНК) 

оцінюється за 200 бальною шкалою (мінімальне значення кількості балів з 

вступних випробувань з якими вступник допускається до участі в конкурсі 

дорівнює 100 балів) 

 

5.9 Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

5.10 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Київським інститутом сучасної психології та психотерапії, розглядає 

Апеляційна комісія  Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора 

та  процедура подання (Положення про Апеляційну комісію) 

оприлюднюється на сайті з урахуванням необхідності залучення до її 

діяльності представників громадськості, органів студентського 

самоврядування, зовнішніх експертів. 

      5.11 Відомості про результати вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО 



 

 

 

18 

       5.12 Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на 

іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти. 

 

    

VI. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти 

 

          6.1 При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 053 

«Психологія» за освітньо – професійною програмою клінічна психологія 

можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної 

усної співбесіди з іноземної мови у закладі вищої освіти (замість 

магістерського тесту навчальної компетентності ): 

          6.1.1 Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 

році в магістерському тесті навчальних компетентностей, через 

неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 

приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за 

формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок 

про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 

року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом 

секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та 

відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження, магістерського тесту навчальних компетентностей, 

магістерського комплексного тесту Українським центром оцінювання якості 

освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-

технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про 

необхідність створення певних умов для проходження, магістерського тесту 

навчальних компетентностей,  та відповідного підтвердження Українського 
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центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

Особи, зазначені у абзацах другому - третьому цього пункту можуть 

проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності та в 

разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж 

встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до 

участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на 

основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста). 

6.1.2. Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського 

тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови.  

 

      6.2     Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього 

ступеня бакалавра  є надання рекомендації для зарахування на підставі 

здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності: 

- користуються особи, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території, в разі вступу до того 

самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 "Право" та 

293 "Міжнародне право"). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється 

підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то 

особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово 

переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, 

Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 

         Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

 

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

         7.1 Рейтинговий список формується з вступників, які мають право на 

зарахування на загальних умовах. 

         7.2 Рейтинговий список вступників впорядковується: 

       -  за конкурсним балом від більшого до меншого; 

        - за результатами розгляду мотиваційних листів для вступників, яким 

заклади вищої освіти визначив однакові рейтингові місця - перше, друге, 

третє та ін. за умови однакових показників рейтингування вищого порядку). 
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 7.3 У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

         -ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти; 

- прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

- конкурсний бал вступника; 

 

            Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази 

та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Інституту або 

за  посилання на офіційному веб-сайті на відповідну сторінку закладу у 

відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування 

громадськості на підставі даних Єдиної бази. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 

межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.. 

 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку. 

Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на ступінь магістра на основі здобутого 

ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

вимог для зарахування на навчання. 

7.4 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної 

комісії, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО. 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на офіційному веб-сайті Київського інституту.   

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного зв’язку відповідно до Правил прийому. 

 

 

VIII.  Коригування списку рекомендованих до зарахування та реалізація 

права вступників на обрання місця навчання 

 

8.1 Особи, які подали заяви  та беруть участь у конкурсному відборі 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі III цих Правил, 
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зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього, а також укласти договір про навчання між КІСПП та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.  

           Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі III цих Правил або 

відповідно до нього. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання 

від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або 

поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між 

закладом вищої освіти та вступником є підставою для видання наказу про 

зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 

особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 

без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 

впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє 

приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 

підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до 

ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання 

кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією.8.2 Приймальна комісія 

анулює раніше надані рекомендації вступникам, які знаходяться в 

рейтинговому списку в межах ліцензійного обсягу, але  не виконали вимог 

для зарахування до кінцевого терміну даного етапу (до включення у наказ), 

відповідно місця, які звільняються в межах ліцензійного обсягу 

доповнюються вступниками, які виконали вимоги до зарахування, але 

знаходяться поза місцями ліцензійного обсягу, відповідно рейтингового 

списку. 
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      8.3  При одночасному   навчанні   за    кількома    спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка 

до нього державного зразка зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 

навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів протягом усього строку навчання. Довідка про 

зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом 

вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента 

протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів 

документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу 

студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 

                                IX. Наказ про зарахування  

 

9.1 Накази про зарахування на навчання видається ректором Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії на підставі рішення 

Приймальної комісії.  Накази про зарахування на навчання з додатками до 

них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному 

стенді Приймальної комісії і веб-сайті Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії у вигляді списку зарахованих у строки, 

встановлені в пунктах 3.1.  та 3.2 розділу III цих Правил. 

9.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 

вступника, передбачених пунктом 10.5 розділу X цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу 

вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за 

власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

         9.3 У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять 

протягом 10 календарних  днів від дня їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 
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 X. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

      10.1 . На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 

засобу масової інформації). 

      10.2  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за 

роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії.  

     10.3 КІСПП створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила 

прийому, відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на веб-сайті 

КІСПП не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження 

чи отримання відповідних відомостей.  

        10.4  Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не 

пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом 

порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті КІСПП.  

       10.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування  за спеціальнимим умовами є підставою для скасування наказу 

про зарахування в частині, що стосується цього вступника.  

       

       10.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість 

навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, 

освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо 

вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої 

освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО 

через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а 

також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених 

власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором 

ЄДЕБО). 
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Додаток 1. До Правил прийому на 

навчання  для здобуття вищої 

освіти до ТОВ «КІСПП» 

затверджених Вченою радою 

КІСПП (протокол  № 8 від 

27.05.2022 р,) 

                                                                         (зі змінами, протокол  № 9 від     

                                                                         12 липня 2022р.) 

 

                                                                        Голова Вченої ради 

 

      

                                     

 

 

                          Б.Г. Херсонський 

 

  

 

 

до аспірантури ТОВ «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» 

 у 2022 році  

 

 

 

 

 

                                                             2022 р 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
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Правила прийому до аспірантури ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» ( далі КІСПП)  на  2022 рік розроблені відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII; Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016, до Порядку прийому 

на навчання  для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за N 

487/37823 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 02 травня 2022 № 400, 

наказом МОН від 29 червня 2022 № 598, наказом МОН від 02 липня 2022 № 

608), отриманої ліцензії  на підготовку докторів філософії, затвердженої 

наказом МОН від 04.03.2021 року № 26-л (внесено зміни  наказ МОН № 202-

л від 13.10.2021р). 

          

 

І. Загальні положення 

        1.1  Правила прийому до аспірантури  затверджує Вчена рада  КІСПП , 

як додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів. 

        1.2 Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти КІСПП здійснюється відповідно до отриманої ліцензії на 

підготовку докторів філософії, затвердженої наказом МОН № 26-л від  

04.03.2021р. (зі змінами наказ МОН № 202-л від 13.10.2021р.)за 

спеціальністю 053 Психологія (освітньо – наукова програма Психологія). 

        Спеціальність 053 Психологія (освітньо – наукова програма Психологія),  

освітній ступінь доктор філософії не акредитована. 

        1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у КІСПП 

здійснюється в аспірантурі за очною (денною)  формою навчання . 

       1.4  Нормативний термін   підготовки  доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. 
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ІІ. Прийом на навчання до Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії 

2.1 На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії до КІСПП приймаються особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

          2.2 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює 

Приймальна комісія. (див. розділ II  Правил прийому) 

 III. Фінансування підготовки докторів філософії 

 

           3.1  Фінансування підготовки  докторів філософії у Київському 

інституті сучасної психології та психотерапії здійснюється за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб  на умовах договору, а також за ваучером (в 

рахунок часткового погашення вартості навчання). Відсутні місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету. 

      

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

 4.1 Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на 

навчання вступників до аспірантури  спеціальності 053 Психологія на основі  

раніше здобутого освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)  проводиться  в такі строки: 

№ п/п Етапи вступної кампанії 

 

Терміни 

1 Початок прийому заяв та документів від 

вступників 

 

01 вересня 2022р.  

2 Закінчення прийому заяв від вступників 02 грудня 2022р. 

 

3 Терміни проведення вищим навчальним 

закладом 

вступних випробувань 

5 грудня - 

15 грудня 2022р., 

згідно розкладу. 

4 Проведення  апеляції на результати вступних 

випробувань 

на наступний день 

після вступного 
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випробування. 

5 Оприлюднення рейтингового списку 

 рекомендованих  до зарахування 

19 грудня 2022р. 

6 Зарахування 

 

23 грудня 2022р. 

7 Початок навчання 

 

09 січня   2023р. 

 

 

V. Порядок  прийому заяв та документів для  участі у  конкурсному  

відборі до Київського інституту сучасної психології та психотерапії та 

зарахування на навчання: 

5.1   Вступники, які вступають до аспірантури у терміни визначені п.4.1 

подають заяви в паперовій формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної 

комісії Інституту.  

Заява на ім’я ректора Інституту (візується вступником у проректора з 

наукової   та навчально –методичної роботи).  

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто оригінали документів 

копії яких подає. 

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 

1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»;  

2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

копію додатка до нього; 

3. Три фотокартки 3х4; 

4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

5. Копію свідоцтва про шлюб, розлучення,  зміну імені (за необхідності,якщо 

прізвище в документі про освіту не співпадає з прізвищем на даний момент).  

6. Список та ксерокопії опублікованих  публікації у наукових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових 

виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах 
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наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю та 

винаходів (за наявності ,надає переваги при вступі).  

7.Рекомендаційний лист від Вченої ради профільного інституту (за 

наявності) 

8.Згоду на збір та обробку персональних даних.  

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Київського інституту сучасної психології та психотерапії, або в 

установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує 

особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі –Документ), обов’язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 

614/27059. 

  Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 

2018 року, обов'язковим є подання Свідоцтва про державне визнання 

документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої 

освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому 

законодавством порядку. 

           Оригінал диплома про  вищу освіту, додатка до нього подаються до 

Приймальної комісії після оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування і є однією з  умов для включення вступників 

до наказу про зарахування. 

          

 

VI. Конкурсний відбір, його організація і проведення 

 

 6.1  Конкурсний відбір  на навчання для здобуття  ступеня  доктора  

філософії за спеціальністю 053 Психологія, складається з: 

- вступного іспиту з іноземної мови  (англійська) у формі тесту;  
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Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови на рівні, не 

нижчому за В2 дійсним міжнародно визнаним сертифікатом (зокрема, для 

англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При 

визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.  

- вступного іспиту зі спеціальності психологія у формі усного іспиту;  

Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється 

за формулою:  

Підсумковий бал = 0,3П1 + 0,7П2, де П1  – оцінка з іноземної мови 

(англійська),  П2 – оцінка зі вступного іспиту зі спеціальності психологія. 

П1,П2 – оцінки вступних іспитів за стобальною шкалою. Мінімальний 

бал 60. 

Програми вступних випробувань для вступу на основі здобутого 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня розробляються і 

затверджуються Київським інститутом сучасної психології та психотерапії 

до 15 травня 2022р. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, 

затвердженими  наказом ректора  Інституту.  

          До складу предметних комісій залучаються доктори та кандидати наук, 

доктори філософії, які відповідають за виконання відповідної освітньо-

наукової програми і проводять наукові дослідження за відповідною 

спеціальністю. 

           До складу предметної комісії з іноземної мови можуть залучатися 

особи, що мають науковий ступінь з філологічних або з педагогічних наук 

або  вільно володіють відповідною іноземною мовою на рівні (згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти)  і за рішенням 

Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови 

вступником 

 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
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встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським 

інститутом сучасної психології та психотерапії, розглядає Апеляційна 

комісія  Київського інституту сучасної психології та психотерапії, склад та 

порядок роботи якої затверджується наказом ректора та  процедура подання 

(Положення про Апеляційну комісію) оприлюднюється на сайті. 

 

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

        7.1.Рейтинговий список вступників формується за спеціальністю з 

урахуванням  їхніх конкурсних балів і впорядковується за конкурсним балом 

від більшого до меншого. 

7.2 Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора філософії на основі 

здобутого ступеня  магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

вимог для зарахування на навчання. 

       7.3 Списки вступників, рекомендованих до зарахування 

оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії  та 

офіційному веб-сайті Інституту.  

 

 

                

   VIII . Право на першочергове зарахування в межах рейтингового 

списку.  

        8.1   У  разі  одержання  однакової  кількості  балів  переважне  право  

при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:  

 особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності  інвалідів в Україні" надане таке право;  

 особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових 
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виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах 

наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;  

 особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних Інститутів.  

           8.2 Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії.  

 

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування та реалізація 

права вступників на обрання місця навчання 

9.1 Особи, які подали заяви  та беруть участь у конкурсному відборі 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV Додатку 1 до 

Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати 

особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

та додатка до нього, а також укласти договір про навчання між КІСПП та 

фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для 

себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її 

оплати.  

           Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі 

суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі III цих 

Правил. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 

відправлення на поштовому конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між 

закладом вищої освіти та вступником є підставою для видання наказу про 

зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 

особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 

без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 

впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 

протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 
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документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє 

Приймальній  комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 

підставі документа, що посвідчує особу. 

Надані рекомендації вступникам, які знаходяться в рейтинговому списку 

в межах ліцензійного обсягу, але  не виконали вимог для зарахування до 

кінцевого терміну даного етапу (до включення у наказ), відповідно місця, які 

звільняються в межах ліцензійного обсягу доповнюються вступниками, які 

виконали вимоги до зарахування, але знаходяться поза місцями ліцензійного 

обсягу, відповідно рейтингового списку. 

      

                          X. Наказ про зарахування  

 

10.1 Наказ про зарахування на навчання видається ректором Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії на підставі рішення 

Приймальної комісії.  Накази про зарахування на навчання з додатками до 

них  оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-

сайті Київського інституту сучасної психології та психотерапії у вигляді 

списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 4.1 в розділі IV. Додатку 

1. до Правил прийому  

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу 

вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за 

власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

        10.2 У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять 

протягом 10 календарних  днів від дня їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 
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Додаток 2. До Правил прийому на 

навчання  для здобуття вищої 

освіти до ТОВ «КІСПП» 

затверджених Вченою радою 

КІСПП (протокол  № 8 від 

27.05.2022 р,) 

                                                                       (зі змінами, протокол  № 9 від        

                                                                        12 липня 2022р.) 

 

                                                                         Голова Вченої ради 

                                                 

                                     

 

 

                          Б.Г. Херсонський 

 

 

 

 

 

 

                                                      Критерії  

оцінювання мотиваційних листів та вимоги до  їх написання вступниками 

 при вступі до Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

 

у 2022 році 

 

 1. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі до Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії та відповідні очікування, 

досягнення у навчанні та інших видах діяльності. 
 

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам: 

 чіткість структури листа і формулювання думок; лаконічний зміст;  

 відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, 

мовностилістичним, пунктуаційним); відсутність орфографічних і 

стилістичних помилок: помилки неприйнятні в мотиваційному листі. 

 текст повинен бути розбитий на абзаци, згідно з вимогами(вступ, 

звернення тощо); 

 простота викладу; 
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 обсяг листа – не менш як 400 і не більш як 600 слів. Лист має бути 

сформований у форматі .pdf або .jpeg (написаний у текстовому 

редакторі Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). 

 

 

 

Структура мотиваційного листа: 

 вступ; 

 основна частина; 

 висновок; 

 подяка; 

 підпис. 

 

 вступ:  

- відомості про адресата: ПІБ адресанта, стисла інформація про 

себе, електронна адреса, номер телефону. Усе це необхідно 

вказати в правому верхньому куті 

- шанобливе звертання до Ректора Інституту («Шановний…»).  

 основна частина:  

мета вступу на магістерську програму «Клінічна психологія» 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії і 

відповідні очікування; опис зацікавленості професією, 

кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими 

вступник/вступниця керувався/керувалася, обираючи дану 

програму в Інституті; 

 висновок:  

мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три 

речення), який вказує на впевненість вступника/вступниці у 

правильному виборі освітньої програми та закладу освіти. 

 подяка: 

   слова подяки закладу;  

 підпис 

 

 Критеріями, за якими оцінюються мотиваційні листи вступників є: 

1. Дотримання принципів академічної доброчесності (етичність 

висловлювань; оригінальність тексту та відсутність запозичень); 

2. Наявність вже отриманих знань чи навичок у психологічній галузі 

(участь у навчальних психотерапевтичних проектах, вебінарах, 

власний досвід в якості клієнта тощо); 

3. Розуміння абітурієнтом поставлених перед собою цілей та задач 
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4. Розуміння абітурієнтом специфіки обраної для вступу спеціальності в 

цілому 

5. Розуміння абітурієнтом специфіки обраної для вступу програми  

6. Аргументованість 

7. Несуперечливість 

8. Толерантність та неупередженість суджень 

9. Структурованість та послідовність 

10. Відсутність орфографічних помилок 

 

Максимальна кількість набраних балів за мотиваційний лист складає 100 (по 

10 балів за кожний критерій) 
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Зразок 

 

Вступ: стисла інформація про себе 

 

Звертання: Шановний Борису Григоровичу! 

Я звертаюся до Вас, оскільки прагну поступити на навчання на 

магістерську програму зі спеціальності «Психологія» до Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії. Як мені відомо, Ваш Інститут  

є найкращим закладом вищої освіти у регіоні та одним з найкращих в 

Україні, який готує фахових клінічних психологів. 

Основна частина. Я закінчив навчання у …..році в «назва переднього 

закладу освіти» за спеціальністю «назва спеціальності». Однак так склалося, 

що наразі  мене найбільше цікавить психологія. Чому так склалося, що я 

прийшов до такого рішення саме зараз? «прописати чому вирішив вступати 

на психологію». 

Я прочитав чимало літератури з психології, пройшов онлайн 

курси «назви курсів та онлайн платформі» «назви психотерапевтичних 

проектів (за наявності)». Окрім того, маю досвід роботи з психотерапевтом 

в якості клієнта (вказати скільки років, за наявності). 

Я щиро прагну вивчати психологію в «Київському інституті сучасної 

психології та психотерапії». Особливо мене цікавить психологічне 

консультування, психотерапія та психодіагностика, оскільки мене …. 

«пояснити саме чому». Я хотів би поглиблено вивчати ці галузі в 

університеті. 

Ознайомившись з інформацією на сайті Вашого Інституту, я довідався, 

що студенти мають можливість проводити власні дослідження, 

використовувати свої теоретичні та практичні навички при публікації в 

журналі Інституту, проходити практику психолога в медичних закладах та 

спеціалізованих центрах. Я переконаний, що поєднання теоретичного 

навчання та практики є найкращим шляхом для покращення професійних 

навичок. 

Також студенти мають можливість долучатись до онлайн програм на 

наукових платформах світу, а також приймати участь у додаткових освітніх 

програмах Інституту. Все це дає можливість студентам навчатися та 

переймати досвід як в українських, так й у європейських психологів. 

Я очікую, що ця магістерська програма дасть мені можливість зміцнити 

свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати в практичних 

умовах. Завдяки ній я зможу стати справжнім фахівцем своєї справи. 

Особливо мені цікаво вивчати «вказати сферу інтересів в психології та 

розписати чому саме це абітурієнт вважає цікавим для вивчення особисто 

для себе».  

Висновок. Таким чином, …… 
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Подяка. Я хотів би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у 

розгляд мого листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повинен надати ще 

якусь додаткову інформацію. 

З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, 

що я повністю готовий і щиро прагну стати студентом Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії. 

 

Підпис.  

З повагою, ______________ 

 


