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1. Про організацію профорієнтаційної роботи та інформаційного 

забезпечення вступної кампанії 2022 року. 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

ЗАСІДАННЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

від 08 лютого 2022 р. 

 

РІШЕННЯ 

засідання  Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 08 лютого 2022 р. 

 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи та інформаційного 

забезпечення вступної кампанії 2022 року. 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

 

Головною метою профорієнтаційної роботи визначити сприяння 

посиленню конкурентоспроможності спеціальностей БІНПО за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Завдання профорієнтації 

полягає в ознайомленні вступників з професіями та правилами їх вибору, 

вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами 

щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план 

оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих 

якостей особистості. Координацію профорієнтації здійснюють Голова 

відбіркової комісії та відповідальний секретар. 

основними напрямами інформаційного забезпечення вступної 

кампанії 2022 року: 



 формування електронної бази закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійної (професійно-технічної) та фахової перед вищої 

освіти України; бази вступників; 

 розміщення інформації про умови вступу та навчання у БІНПО на 

рекламних площах  міста, організація роботи щодо залучення інших 

майданчиків; 

 підготовка рекламної продукції та розміщення її на рекламних стендах 

міста; 

 випуск рекламної продукції та її розсилка по електронній базі закладів 

освіти та вступників; 

 інформування про можливості та переваги навчання у БІНПО в 

засобах масової інформації та соціальних мережах; 

 проведення Днів відкритих дверей в режимі онлайн; 

 укладення Угод із міжнародними та вітчизняними освітніми 

закладами, підписання меморандумів із громадськими організаціями 

про співпрацю із здійснення спільних профорієнтаційних та наукових 

заходів; 

 участь у спеціалізованих виставках, конкурсах, презентаціях 

профорієнтаційного спрямування («Освіта та кар'єра», «Сучасні заклади 

освіти» та ін.); 

 розміщення відеоматеріалів про інститут, перспективи навчання та 

відгуки студентів в соціальних мережах та каналі YouTube, а, також, в 

матеріалах міжнародних, Усеукраїнських, регіональних науково-

практичних заходів, збірниках матеріалів конференцій тощо. 

Для консультування вступників та інформування про вступну кампанію 

було організувати чергування членів відбіркової комісії та онлайн 

консультування доступними засобами комунікації. 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В., Голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію голови Відбіркової комісії БІНПО Сидоренко В.В., взяти 

до відома. 

2. У 2022 році вдосконалити інформаційне та технічне забезпечення, 

необхідне для ефективного функціонування Відбіркової комісії 

БІНПО в умовах карантинних обмежень. 

3. Розробити графік проведення Днів відкритих дверей та інших 

інформаційних заходів. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., 

відповідальний секретар Відбіркової комісії 

БІНПО, 

Термін: до 14 березня 2022 р. 

 



 

Голосували: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар 

Відбіркової комісії А.Б. Єрмоленко 


