
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Відбіркової комісії 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
від 26 листопада 2021 р. 

 

Присутні: Сидоренко В.В., Кулішов В.С., Єрмоленко А.Б., Лукіянчук А.М., 

Сахно В.О., Арестова І.В., Князєва М.О., Удовик С.І., Баркар В.І., 

Бабченко Н.В. 

 

 

1. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 053 Психологія (Психологія). 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

2. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 073 «Менеджмент» (Адміністративний менеджмент, 

Управління навчальним закладом). 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

3. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої 

школи). 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

4. Про рекомендацію до зарахування студентами 1-го курсу заочної 

форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 

Психологія, 073 Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

5. Про розміщення на веб-сайті інституту та внесення до ЄДЕБО 

інформації про зарахування студентами 1-го курсу заочної форми 

здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 Психологія 

(Психологія), 073 Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 



Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ  ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 
від 26 листопада 2021 р. 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 26 листопада 2021 року 

 

1. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 053 Психологія (Психологія). 

 

Відповідальна: Сидоренко Вікторія Вікторівна, голова Відбіркової комісії. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити результати іспитів та фахових вступних випробувань зі 

вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС 

«Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на спеціальність 053 Психологія 

(Психологія). 

 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 26 листопада 2021 року 

 

Голосували: 

«ЗА» - 10  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 



від 26 листопада 2021 року 

 

2. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент, 

Управління навчальним закладом). 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити результати іспитів та вступних фахових випробувань зі 

вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОКР 

«Спеціаліст» на спеціальність 073 Менеджмент ОС «Бакалавр» / 

(Адміністративний менеджмент, Управління навчальним закладом). 

 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 26 листопада 2021 р. 

 

Голосували: 

«ЗА» - 10  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 26 листопада 2021 року 

 

3. Про затвердження результатів іспитів та вступних фахових 

випробувань зі вступниками для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» на основі ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на 

спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої 

школи). 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Сидоренко В.В, голови 

Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити результати іспитів та вступних фахових випробувань зі 

вступниками для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС 



«Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні 

науки» (Педагогіка вищої школи). 

 

Відповідальна: Сидоренко В.В., голова Відбіркової комісії 

Термін: 26 листопада 2021 р. 

 

Голосували: 

«ЗА» - 10  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 26 листопада 2021  року 

 

4. Про рекомендацію до зарахування студентами 1-го курсу заочної 

форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 

Психологія, 073 Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Єрмоленка А.Б., 

відповідального секретаря Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Рекомендувати до зарахування студентами 1-го курсу заочної форми 

здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 Психологія, 073 

Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар 

Відбіркової комісії. 

Термін: 29 листопада 2021 року 

 

Голосували: 

«ЗА» - 10  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

РІШЕННЯ 

засідання Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

від 26 листопада 2021 року 



 

5. Про розміщення на веб-сайті інституту та внесення до ЄДЕБО 

інформації про зарахування студентами 1-го курсу заочної форми 

здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 Психологія 

(Психологія), 073 Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію Єрмоленка А.Б., 

відповідального секретаря Відбіркової комісії, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Розмістити на веб-сайті інституту та внести до ЄДЕБО інформацію 

про зарахування студентами 1-го курсу заочної форми здобуття 

ступеня магістра за спеціальностями 053 Психологія (Психологія), 

073 Менеджмент та 011 «Освітні, педагогічні науки» за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар 

Відбіркової комісії. 

Арестова І.В., помічник керівника 

Термін: 30 листопада 2021 року 

 

Голосували: 

«ЗА» - 10  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

Голова Відбіркової комісії      В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії       А.Б. Єрмоленко 

 


