
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дистанційного засідання Відбіркової комісії 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

від 29 червня 2020 р. 

 

Присутні: Сидоренко В.В., Лукіянчук А.М., Єрмоленко А.Б., Сахно В.О., 

Арестова І.В., Магдич Н.П., Кирилишина Т.В., Удовик С.І., Юрченко Г.А. 

 

1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників 

2020 року для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальністю 053 Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за заочною формою здобуття освіти. 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників 

2020 року для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за 

спеціальністю 053 Психологія, 011 Освіта, науки про освіту, 015 

Освіта, Професійна освіта, 073 Менеджмент на основі здобутого ОКЗ 

«Бакалавр», «Спеціаліста» та «Магістра» за заочною формами 

здобуття освіти. 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

3. Про затвердження графіку чергування членів відбіркової комісії на 

період вступної компанії 2020 року. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

4. Про відкриття журналів реєстрації заяв претендентів на вступ для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою 

здобуття освіти, «Магістр» на основі здобутого ОКЗ «Бакалавр», 

«Спеціаліста» та «Магістра» за заочною формами здобуття освіти. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ  ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

від 29 червня 2020 р. 



 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 29 червня 2020 року 

 

1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників 

2020 року для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальністю 053 Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за заочною формою здобуття освіти. 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Прийняти інформацію до відома. Затвердити розклад вступних 

випробувань для вступників 2020 року для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за заочною формою здобуття освіти. 

 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: від 29 червня 2020 р. 

 

Голосували: 

«ЗА» - 9  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 29 червня 2020 року 

 

2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників 

2020 року для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за 

спеціальністю 053 Психологія, 011 Освіта, науки про освіту, 015 

Освіта, Професійна освіта, 073 Менеджмент на основі здобутого ОКЗ 

«Бакалавр», «Спеціаліста» та «Магістра» за заочною формами 

здобуття освіти. 

 



Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Прийняти інформацію до відома. Затвердити розклад вступних 

випробувань для вступників 2020 року для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі здобутого ОКЗ «Бакалавр», «Спеціаліста» та 

«Магістра» за заочною формами здобуття освіти. 

 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: від 29 червня 2020 р. 

Голосували: 

«ЗА» - 9  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 29 червня 2020 року 

 

3. Про затвердження графіку чергування членів відбіркової комісії на 

період вступної компанії 2020 року. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Єрмоленка А.Б., 

відповідального секретаря Відбіркової комісії., Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Прийняти інформацію до відома. Затвердити графік чергування членів 

відбіркової комісії на період вступної компанії 2020 року. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

Термін: від 29 червня 2020 р. 

 

Голосували: 

«ЗА» - 9  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 



 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 29 червня 2020 року 

 

4. Про відкриття журналів реєстрації заяв претендентів на вступ для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою 

здобуття освіти, «Магістр» на основі здобутого ОКЗ «Бакалавр», 

«Спеціаліста» та «Магістра» за заочною формами здобуття освіти. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Єрмоленка А.Б., 

відповідального секретаря Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відкрити журнали реєстрації заяв претендентів на вступ для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 053 

Психологія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за заочною формою здобуття освіти, «Магістр» за 

спеціальністю 053 Психологія, 011 Освіта, науки про освіту, 015 

Освіта, Професійна освіта, 073 Менеджмент на основі здобутого 

ОКЗ «Бакалавр», «Спеціаліста» та «Магістра» за заочною формами 

здобуття освіти. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

Термін: 29 червня  2020 року 

Голосували: 

«ЗА» - 9  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

Голова Відбіркової комісії      В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії       А.Б. Єрмоленко 

 


