
                                                              Протокол № 6 

                                              про засідання Приймальної комісії  

                            Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

                                                                                                                      від  10  червня   2022р. 

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

                   Завязкіна Н.В, заступник голови 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. Особливості реєстрація на МТНК. 

2. Різне. 

 

Слухали: 

1. Трофімову Д.О. яка  ознайомила з листом ДП «Інфоресурс» про особливості реєстрації на 

МТНК у  2022р. . Реєстрація здійснюється в терміни з 27.06.- 18.07.2022р. відповідно до 

цих особливостей, розроблених з використанням організаційно-технологічних засад, 

передбачених розділом  V Порядку організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року 

№ 441 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2021 року № 

412), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 ,. 

Повідомила про те,що  ПК  здійснює  інформування  вступників щодо процедури 

реєстраціїї  та  зареєстрованих осіб  щодо  проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно – технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень  вищої 

освіти в 2022р. Зазначила про необхідність включення даної інформаціїї до матеріалів 

інформаційних зустрічей. 

Запропонувала призначити відповідальною за проведення реєстраціїю Василенко Л.І. 

2. Сурманідзе Ю.В. доповіла про хід рекламної компанії.  Повідомила, що агітаційна робота з 

залучання абітурієнтів проводиться на належному рівні( реклама в мережі Інтернет та 

соціальних мережах,  оголосила результати інформаційних зустрічей в ZOOM, 

консультацій по телефону,  повідомила про надання кожному абітурієнту, який виявив 

цікавіть відповідного пакету матеріалів, щодо процедури вступу).  Повідомила, що всі 

інформаційні матеріали розміщені на сайті. Відзначила цікавість з боку абітурієнтів.  

 

Ухвалили: 

1. Василенко Л.І. здійснювати реєстрацію на ЄВІ  згідно інструкції і надавати інформацію 

зареєстрованим особам  щодо  проведення вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно – технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень  вищої освіти в 

2022р. 

2.  Продовжувати інформування вступників щодо процедури вступу у 2022р. 



 

 


