
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
дистанційного засідання Відбіркової комісії  

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
від 21 травня 2020 р., №6 

 

1. Про затвердження Програм вступного фахового випробування для 

вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти в 2020 році для здобуття освітнього рівня 

«Бакалавр» 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна,  голова Відбіркової комісії. 

 

2. Про затвердження Програм вступного фахового випробування для 

вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня 

вищої освіти до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в 2020 році для здобуття освітнього рівня «Магістр» 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна,  голова Відбіркової комісії. 

 

МАТЕРІАЛИ  

ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ  ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

від 21 травня 2020 р. №3 

ПРОЄКТ 

 

РІШЕННЯ 

засідання  Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 21 травня 2020 року 

 

1. Про затвердження Програм вступного фахового випробування 

для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти в 2020 році для здобуття освітнього рівня «Бакалавр» 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Програми вступного фахового випробування для 

вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 



спеціаліста до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 

2020 році для здобуття освітнього рівня «Бакалавр»: 

a) Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 015 Професійна освіта, 

Спеціалізація Професійна освіта (дизайн) 

b) Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 015 Професійна освіта, 

Спеціалізація Професійна освіта (охорона праці) 

c) Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, Спеціальність 053 

Психологія, Спеціалізація Психологія 

 

2. Порушити клопотання перед головою Приймальної комісії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Кириченком М.О. про затвердження 

Програм вступного фахового випробування для вступу на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти в 2020 році для здобуття освітнього 

рівня «Бакалавр» 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 22 травня 2020  р. 

 

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар Відбіркової комісії С.І.Красний 

 

 

 
 

РІШЕННЯ 

засідання  Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 21 травня 2020 року 

3. Про затвердження Програм вступного фахового випробування 

для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня 

вищої освіти до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в 2020 році для здобуття освітнього рівня «Магістр» 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Програми вступного фахового випробування для 

вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти 



до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2020 році для 

здобуття освітнього рівня «Магістр»: 

a) Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

b) Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, Спеціальність 053 

Психологія 

c) Галузь знань 07 Управління та адміністрування, Спеціальність 

073 Менеджмент, Спеціалізація  Адміністративний менеджмент 

d) Галузь знань 07 Управління та адміністрування, Спеціальність 073 

Менеджмент, Спеціалізація Управління навчальними закладами 

 

2. Затвердити Програми вступного фахового випробування з 

іноземної мови для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) 

ступеня вищої освіти до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в 2020 році для здобуття освітнього рівня «Магістр»: 

a) Галузь знань 07 Управління та адміністрування, 01 

Освіта/Педагогіка, Спеціальність 073 Менеджмент, 011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

3. Порушити клопотання перед головою Приймальної комісії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Кириченком М.О. про затвердження 

Програм вступного фахового випробування для вступу на основі здобутого 

(або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти до Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти в 2020 році для здобуття освітнього 

рівня «Магістр» 
 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 22 травня 2020  р.   

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії                                                     С.І.Красний 


