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Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та 

апеляційної комісії на 2020 рік, складений відповідно до Правил прийому 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2020 році, розроблених у 

відповідності з Умовами прийому для навчання у закладах вищої освіти 

України в 2020 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 02 грудня 2019 року №1192/34163, Про внесення змін до Умов 

прийому  на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 р. 

№ 591 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року 

за № 415/34698: 

 

1. СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:  

 

1.1. З української мови та літератури для здобуття вищої освіти - 

освітнього ступеня бакалавра  за спеціальностями 053 Психологія (денна 

та заочна форма), 015 Професійна освіта (Охорона праці) (денна та заочна 

форма), 015 Професійна освіта (Дизайн) (денна та заочна форма): 

 

С.І.Мірошник, кандидат педагогічних наук, завідуюча кафедри 

педагогіки та психології Комунального навчального 

закладу «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», голова комісії, за згодою; 

В.С. Кулішов  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін, член комісії. 

1.2. З історії України для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальностями 053 Психологія (денна та заочна форма), 

015 Професійна освіта (Охорона праці) (денна та заочна форма), 015 

Професійна освіта (Дизайн) (денна та заочна форма): 

І.П. Бондарук, кандидат педагогічних наук, викладач Білоцерківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18, голова комісії, за згодою; 



В.О. Дрібниця, викладач історії Комунального вищого навчального 

закладу Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж», член комісії, за 

згодою 

1.3. З математики для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

бакалавра  за спеціальностями 053 Психологія (денна та заочна форма), 

015 Професійна освіта (Охорона праці) (денна та заочна форма), 015 

Професійна освіта (Дизайн) (денна та заочна форма): 

А.О. Клочко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, за 

згодою; 

В.В. Грядуща кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, член 

комісії. 

 

1.4. З біології для здобуття вищої освіти - освітнього ступеня 

бакалавра  за спеціальностями 053 Психологія (денна та заочна форма), 

015 Професійна освіта (Охорона праці) (денна та заочна форма), 015 

Професійна освіта (Дизайн) (денна та заочна форма): 

Н. В. Верченко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО, голова комісії; 

О.В. Сахно, кандидат сільськогосподарських, доцент, завідувач 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

БІНПО, член комісії. 
 

1.5. З іноземної мови для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальностями 053 Психологія (денна та заочна форма), 

015 Професійна освіта (Охорона праці) (денна та заочна форма), 015 

Професійна освіта (Дизайн) (денна та заочна форма): 

В.І. Семілетко кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін БІНПО, голова комісії; 

В.П. Лук’яненко, викладач іноземної мови Комунального вищого 

навчального закладу Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», 

член комісії, за згодою. 

 

 

2. СКЛАД ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ 

ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА:  

 

2.1. Для вступу для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

бакалавра, магістра за спеціальністю 015 Професійна освіта (Охорона 



праці) (денна та заочна форма) на основі раніше здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

Н.А. Бородіна доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну, голова 

комісії; 

О.В. Сахно, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

завідувач кафедри технології навчання, охорони праці 

та дизайну, член комісії; 

2.2. Для вступу для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

бакалавра, магістра за спеціальністю 015 Професійна освіта (Дизайн) 

(денна та заочна форма):  

 В.А. Ружицький, кандидат педагогічних наук, викладач образотворчого 

мистецтва Комунального вищого навчального закладу 

Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний коледж», голова комісії, за згодою; 

А.М. Дудка,  викладач образотворчого мистецтва Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школа І-ІІІ 

ступенів ім.М.О.Кириленка № 16 Білоцерківської 

міської ради, член комісії, за згодою. 

2.3. З іноземної мови для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня 

магістра за спеціальностями 053 Психологія (денна та заочна форми), 073 

Менеджмент (денна та заочна форма), 011 Науки про освіту (денна та 

заочна форми): 

В.І. Семілетко,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін та методики професійного 

навчання БІНПО, голова комісії; 

В.П. Лук’яненко, викладач іноземної мови Комунального вищого 

навчального закладу Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», 

член комісії, за згодою. 

2.4. Для здобуття вищої освіти – освітнього ступеня магістра за 

спеціальностями «Менеджмент. Управління навчальним закладом» 

(денна та заочна форми), 073  «Менеджмент. Адміністративний 

менеджмент» (денна форми), 011 Науки про освіту на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра: 

Є.В. Хлобистов, доктор економічних наук, академік АЕН України, 

професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО, голова комісії; 

А.О. Клочко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, член 

комісії, за згодою. 

2.5. Для здобуття вищої освіти - освітнього ступеня бакалавра, 

магістра за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форма): 



Н.Г. Торба, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології професійної освіти, голова 

комісії; 

В.Є. Харагірло 

 

 

 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО, член комісії 

 

  

 

 

 

 

 

3. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ: 

 

А.Б. Єрмоленко кандидат політичних наук, доцент, голова апеляційної 

комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти; 

О. В. Тимченко, викладач-методист Комунального вищого навчального 

закладу «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

коледж», член комісії щодо розгляду заяв вступників на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з біології, за 

згодою; 

В. О. Дрібниця, викладач історії Комунального вищого навчального 

закладу «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

коледж», член комісії щодо розгляду заяв вступників для 

здобуття ступеня бакалавра з історії України, за згодою; 

Н. П. Поліщук, вчитель іноземної мови Білоцерківської спеціалізованої 

природничо-математичної школа І-ІІІ ступенів 

ім. М. О. Кириленка № 16 Білоцерківської міської ради,   

член комісії, член комісії щодо розгляду заяв вступників 

для здобуття ступеня бакалавра, магістра з іноземної мови, 

за згодою; 

Ю. А. Парфенова, викладач математики Комунального вищого навчального 

закладу «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

коледж», член комісії щодо розгляду заяв вступників для 

здобуття ступеня бакалавра з математики, за згодою; 

О. А. Леонова, викладач української мови та літератури Комунального 

вищого навчального закладу «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж», член комісії щодо 

розгляду заяв вступників на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра з української мови та літератури, за згодою; 

А. М. Дудка,  старший викладач кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну, член комісії щодо розгляду заяв 



вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

напрямом 015 Професійна освіта (Дизайн), за згодою; 

О.М. Ігнатович доктор психологічних наук, старша наукова співробітниця, 

завідувачка відділу психології праці інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна 

НАПН України, за згодою; 

Л.А. Горошкова 

 

докторка економічних наук, професорка, професорка 

кафедри підприємництва, менеджменту організацій та 

логістики, Запорізький національний університет 

М.О. Дей кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

конституційного та адміністративного права 

Національного авіаційного університету за згодою 
 

 

   Директорка    В.В. Сидоренко 

 

 


