
ПРО РОБОТУ ВІДБІРКОВОЇ 

КОМІСІЇ БІНПО І РЕЗУЛЬТАТИ 

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

В 2020 РОЦІ
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011 Наука про освіту 053 Психологія 073 Менеджмент

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки. Наука про освіту – 10

здобувачів освіти.

053 Психологія– 12 здобувачів освіти.

073 Менеджмент – 8 здобувачів освіти

073 Менеджмент. Управління навчальним закладом – 6 осіб

073 Менеджмент. Адміністративний менеджмент – 2 особи

У 2020 році на перший 

курс зараховано 

30 здобувачів освіти



• розміщення інформації про умови вступу та навчання у БІНПО в центральних 

районах міста – 3 шт.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2020



оновлення бігборду біля Інституту

БУЛО



підготовка рекламної продукції та розміщення її на рекламних стендах міста (750 примірників)



публікації про можливості та переваги навчання у 

БІНПО в засобах масової інформації (інтернет-

видання та преса)



відгуки студентів про навчання у БІНПО



СОЦМЕРЕЖІ



• Затверджено Зміни до правил прийому для здобуття вищої освіти у Білоцерківському інституті

неперервної професійної освіти в 2020 році (протокол № 2 від 18.05.2020).

• Розроблено банк тестових завдань із конкурсних предметів для вступних 

іспитів, екзаменаційних матеріалів і Програм для вступних іспитів або співбесід та вступних (фахових) 

випробувань для вступників 2020 року.

• Затверджено екзаменаційні матеріали і Програми для вступних іспитів або 

співбесід та вступних (фахових) випробувань для вступників 2020 року.

• Затверджено Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій 

та апеляційної комісії на 2020 рік (протокол № 2 від 18.05.2020).

• Розроблено Положення про Відбіркову комісію Інституту.

• Розроблено Положення про Апеляційну комісію .

НОРМАТИВНА БАЗА



• Розміщення на веб-сайті інституту та внесення до ЄДЕБЕО Правил

прийому до Інституту в 2020 році.

• Внесено зміни до шифру спеціальностей

• Сформовано та затверджено розклади вступних випробувань

• Внесено до бази ЄДЕБО відомості про склад проєктних груп, кадровий

склад вищої освіти.



САЙТ БІНПО



Скріншоти офіційного веб-сайту БІНПО 
У лютому 2020 року 

освітньо-професійні 

програми розміщено на 

офіційному веб-сайті БІНПО 

(Розділ_Здобувачам. Режим 

доступу: http://binpo.com.ua/)

http://binpo.com.ua/


У квітні 2020 року розроблено та

розміщено силабуси навчальних

дисциплін на офіційному веб-сайті

БІНПО (режим доступу:

http://binpo.com.ua/

Розділ_Здобувачам).

http://binpo.com.ua/

