
                                                         Протокол № 3 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від   18 лютого 2022 р. 

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. Підготовчі  курси. 

2. Конкурс есе. 

3. Надання відповіді на лист МОН від 16.02.2022 № 1/2647-22 Про спільні заходи з 

підготовки до проведення вступних випробувань у 2022р. 

4. Реклама вступної компанії. 

Слухали: 

1. Карамушку  Т.В., який відзвітував про підготовчі заходи щодо організації курсів. 

Підготовлено програму курсів, розроблено договір на надання освітніх послуг з підготовки 

до ФВІ. На сайті розміщено інформацію щодо  змісту, тривалості, часу початку курсів, 

реєстраційну форму, яка передбачає запис бажаючих, надання сканованих копій 

документів і  підписання договору оферти.  

Старт попередньо заплановано  на 23 лютого 2022р., при умові запису на курси не менше 

10 осіб.  Викладання на курсі  буде здійснювати Рябчич Я.Є. 

2. Завязкіну Н.В., яка довела до відома інформацію щодо конкурсу есе серед вступників на 

здобуття гранту на навчання в КІСПП. Кошти для гранту виділені засновником, призери 

визначаються оргкомітетом конкурсу.  

3. Трофімову Д.О., яка ознайомила з листом МОН від 16.02.2022 № 1/2647-22 Про спільні 

заходи з підготовки до проведення вступних випробувань у 2022р. Повідомила про 

необхідність подання інформаціїї згідно з додатком 2. в УЦОЯО. 

4. Сурманідзе Ю.В., яка доповіла про хід рекламної компанії.  Повідомила, що агітаційна 

робота з залучання абітурієнтів проводиться на належному рівні (реклама в мережі 

Інтернет та соціальних мережах, консультації по телефону, відзначила цікавість з боку 

абітурієнтів, оголосила розклад  інформаційних зустрічей,). Презентувала збірку 

інформаційних матеріалів. 

 Ухвалили: 

1. Трофімовій Д.О. підготувати відповідь на лист МОН від 16.02.2022 № 1/2647-22 та 

надіслати в УЦОЯО 

2. Сурманідзе Ю.В. підготувати всю необхідну інформацію щодо конкурсу Есе і розмістити 

на сайті. 

3. Продовжувати підготовку до вступної компанії 2022 р.  



 

 

 


