


Додаток 1 

до наказу №13-о 

від 30 грудня 2020 р. 

 

 

ВЧЕНА РАДА 

КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Правил прийому на навчання до ТОВ «Київський 

інституту сучасної психології та психотерапії» в 2021 році 
 

 Розглянувши та обговоривши, розроблені приймальною комісією 

Правила прийому до Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії в 2021 році, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Правила прийому на навчання до ТОВ «Київський інститут 

сучасної психології та психотерапії» у 2021 році. 

2. Правила прийому на навчання до ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» у 2021 році розмістити на офіційному сайті 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії. 

 

 Про затвердження звітів аспірантів 2018 та 2019 років набору 

Заслухавши звіти аспірантів ІІ та ІІ курсів, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Вважати індивідуальні плани роботи аспірантів за ІІ та ІІІ курсів 

виконаними. 

2. Затвердити атестацію аспірантів і перевести їх на наступний курс 

навчання. 

 

Про затвердження Положення про асистентську педагогічну 

практику аспірантів Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії 
 



З метою вдосконалення організації, проведення та оцінювання 

асистентської педагогічної практики аспірантів у ТОВ «Київський 

інститут сучасної психології та психотерапії», 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 Затвердити  Положення про асистентську педагогічну практику 

аспірантів Київського інституту сучасної психології та психотерапії 

 

Про затвердження навчальних планів здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня доктора філософії в межах спеціальності 053 

Психологія 2021 року набору.   

Заслухавши доповідь проректора з наукової та навчально-методичної 

роботи Інституту Полшкової  С.Г., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 Затвердити навчальні плани здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня доктора філософії в межах спеціальності 053 

Психологія 2021 року набору. 

Про затвердження Програми атестаційного екзаменаційного 

екзамену зі спеціальності здобувачів вищої освіти спеціальності 053 

«Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Клінічна психологія». 

Заслухавши доповідь зав. кафедри клінічної психології Лисенко І.П., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Затвердити Програму атестаційного екзаменаційного екзамену зі 

спеціальності здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Клінічна психологія». 

 

 



 

 

 


