
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 дистанційного засідання Відбіркової комісії 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
від 18 травня 2020 р. 

 

1. Про затвердження змін до правил прийому для здобуття вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна,  голова Відбіркової комісії. 

 

2. Про затвердження складу екзаменаційних, фахових атестаційних 

комісій, апеляційної комісії на 2020 рік 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна,  голова Відбіркової комісії. 

 

МАТЕРІАЛИ  

ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ  ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

від 18 травня 2020 р. 

 

ПРОЄКТ 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 18 травня 2020 року    

 

Про затвердження змін до правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії,Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 



1. Затвердити зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відповідно 

до 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 зареєстрованиху 

Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698. 

2. Оприлюднити зміни до правил прийому для здобуття вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти на 

офіційному вебсайті Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

Відповідальна:Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР, 

заступниця голови відбіркової комісії 

 Термін: 19 травня 2020  р.   

 

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар Відбіркової комісії С.І.Красний 

 

 

 
ПРОЄКТ 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 18 травня 2020 року    

 

3. Про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій, апеляційної комісії на 2020 рік 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна,  голова Відбіркової комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 

комісій, апеляційної комісії на 2020 рік. 

2. Порушити клопотання перед головою Приймальної комісії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Кириченком М.О. про 

затвердженняскладу предметних екзаменаційних, фахових 



атестаційних комісій, апеляційної комісії у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти на 2020 рік. 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 18 травня 2020  р.   

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії С.І.Красний 


