
                                                       Протокол № 1 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від  21  січня   2022р. 

Присутні:  Херсонський Б.Г., голова Приймальної комісії; 

                   Завязкіна Н.В, заступник голови Приймальної комісії; 

                   Бурлачук Л.Ф., член Приймальної комісії; 

                   Кунцевська А.В., член Приймальної комісії; 

                   Крайлюк Г.І., член Приймальної комісії; 

                   Сурманідзе Ю.В., член Приймальної комісії; 

                   Трофімова Д.О., відповідальний секретар Приймальної комісії; 

                   Карамушка Т.В., заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 

                   Ласкава О.Є., член Студентської ради; 

                   Танцюра О.О., член Студентської ради. 

  

 Порядок денний: 

1. Ознайомлення з наказом про склад Приймальної комісії. 

2. Ознайомлення  з Положенням про Приймальну комісію. 

3. Ознайомлення з Правилами прийому на 2022р. 

4. Ознайомлення з наказом про склад Фахової атестаційної комісії, Апеляційної комісії. 

5. Підготовка програм вступних випробувань. 

6. Організація роботи Приймальної комісії. 

Слухали:  

1. Інформацію  голови  ПК Херсонський Б.Г., який ознайомив присутніх з наказом  № 18- о  

від 28.12.2021 р. про склад  Приймальної комісії Київського інституту сучасної психології 

та психотерапії  на 2022р. Привітав присутніх членів ПК., оголосив основні задачі роботи 

ПК: 

 якісний та кількісний набір здобувачів вищої освіти до КІСПП на ОС «Магістр»,  та ОС 

«Доктор філософії», 

 популяція спеціальності «Психологія» та  КІСПП серед вступників. Запропонував 

розподілити обов’язки. 

 

2. Відповідального секретаря Трофімову Д.О., яка ознайомила з Положенням про ПК 

затверджене   Вченою Радою (Протокол № 5  від 26  грудня  2019р.). Закликала членів ПК 

у своїй роботі керуватися даним Положенням. Дотримуватися принципів  

демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН 

від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 

листопада 2021 року за № 1542/37164., Правилами прийому на  навчання для здобуття 

вищої освіти до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» в 2022 роцi., Статуту КІСПП . 

 

3. Відповідального секретаря Трофімову Д.О., яка ознайомила з  Правилами прийому на  

навчання для здобуття вищої освіти до Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» в 2022 роцi. Повідомила 

особливості вступної компанії на ОР «Магістр», (Єдиний вступний іспиту з іноземної мови 

та введення Єдиного фахового вступного випробування , що проводиться з використанням 



організаційно - технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання - 

обов’язкові для абітурієнтів, які вступають на основі ОС бакалавр) для інших категорій 

вступників за вибором: або ЄВІ та ЄФВВ, або вступний іспит з англійської мови та 

фаховий іспит  в Інституті, особливості проведення етапів вступної компанії – реєстрація 

на ЄВІ та ЄФВВ, подача документів двома способами:електронна подача через особистий 

кабінет для тих хто складає ЄВІ та ЄФВВ та паперова в Інституті, для всіх інших, 

процедуру  складання ЄВІ  та ЄФВВ або вступного іспиту з іноземної мови  та фахового 

вступного іспиту, формування рейтингових списків, наказів про зарахування.) Наголосила 

на необхідності інформування громадськості про нововведення, проведенні більш 

обширної рекламної кампанії. 

4. Відповідального секретаря Трофімову Д.О., яка повідомила особливості вступної компанії 

на навчання для  здобуття ОС «Доктор філософії». ( Додаток 1. До Правил прийому на  

навчання для здобуття вищої освіти до Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» в 2022 роцi.). 

 

5. Херсонського Б.Г., який ознайомив з наказами про склад Фахової атестаційної комісії, 

Предметних комісій Апеляційної комісії. Про графік роботи даних комісій, згідно Правил 

Прийому., про  необхідність підготовки програм вступних випробувань та подачі на 

розгляд і затвердження до ПК. 

 

6. Відповідального секретаря  Трофімову Д.О., яка винесла на обговорення, обов’язки членів 

ПК, основні напрямки роботи під час вступної компанії.  

 

 

Ухвалили: 

 

1. Всім членам Приймальної комісії ознайомитися з Правилами прийому на  навчання для 

здобуття вищої освіти до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії» в 2022 роцi та Положенням про Приймальну комісію.  

2. Оприлюднити всю необхідну інформацію щодо вступу  на сайті. Внести відповідні 

відомості до ЄДЕБО. 

3. Довести до відома голови та  членів фахової атестаційної комісії, предметних комісій  та 

апеляційної  графік роботи даних комісії під час вступної кампанії 2022р.,  необхідність 

розробити і подати на затвердження  програми вступних випробувань на 2022р. 

4. Проводити засідання ПК, під час старту вступної кампанії  щотижнево, в інший час за 

необхідністю.  

5. Підготувати інформаційні матеріали для забезпечення рекламної компанії. 

  

 

 

 
 



 
 


