
                                                       Протокол № 2 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від   11 лютого  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. Презентація  вступної кампанії 2022р. 

     2. Затвердження програм вступних випробувань для вступу на ОС Магістр. 

     3. Підготовчі курси з підготовки до ФВІ. 

          

Слухали:  

1. Відповідального секретаря Трофімову Д.О.,яка повідомила план заходів щодо залучення                             

майбутніх вступників  перед початком вступної кампанії 2022р. (реклама у засобах масової 

інформації,  в мережі Інтернет та соціальних мережах, постійне  надання консультацій по 

телефону, проведення інформаційних зустрічей, підготовка інформаційних матеріалів для 

кожного абітурієнта проведення лекцій щодо перспектив та етапів розвитку у професії 

психолога та психотерапевта). Запропонувала розподілити обов’язки щодо здійснення 

підготовчої роботи до початку В.К. 

2. Завязкіну Н.В., яка ознайомила з програмами вступних випробувань, які були надані 

головою фахової атестаційної комісії, розповіла про нововведення в структурі фахового 

вступного іспиту, про поділ на 2 блоки – предметний та загальних навчальних 

компетентностей, про необхідність оцінювання кожного блоку окремо, щоб зрівняти 

складові конкурсного балу з  конкурсним балом вступників, що складають ЄВІ та ЄФВВ.  

Запропонувала затвердити програми вступних випробувань. 

3. Трофімову Д.О. про запит серед вступників на організацію підготовчих курсів для 

підготовки до фахового іспиту.  

 

 Ухвалили: 

 

1. Сурманідзе Ю.В. призначити відповідальною і проведення рекламної компанії у засобах 

масової інформації,  в мережі Інтернет та соціальних мережах.  

2. Підготувати інформаційні пакети (магістратура, аспірантура) щодо вступу у 2022р. 

(відповідальна Трофімова  Д.О.) 

3. Проводити інформаційні зустрічі онлайн (платформа ZOOM) що понеділка з 14 лютого   

2022р.   для вступників, що вступають на ОС Магістр, для вступників , що вступають на ОС 

Доктор філософії - за потреби (Зав’язкіна Н.В., Василенко Л.І.) 

4. Трофімовій Д.О. регулярно планувати конференції інформаційних зустрічей та надавати 

посилання та індефікатори відповідальним особам. 

5. Сурманідзе Ю.В. розробити гугл форму для реєстрації вступників на інформаційні зустрічі 

та розмістити на сайті. 

6. Працівникам, що забезпечують діяльність ПК (Агапова О.В., Руда Ю.М.) надавати 

консультації зі вступу за телефоном та електронним листуванням. Надсилати 

інформаційний пакет всім зацікавленим після реєстрації на ІЗ. Трофімовій Д.О. надати 

консультації цим працівникам. 



7. Проводити лекції щодо професії психолога та психотерапевта раз на 2 місяці онлайн, лекції 

для майбутніх ЗВО за необхідності, залучати професорсько –викладацький склад. 

8. Призначити відповідальним за організацію підготовчих курсів Карамушку Т.В. Карамушці 

Т.В підготувати всі необхідні матеріали для організаціїї підготовчих курсів та подати на 

затвердження. 

 

 

 

 

 


