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Н А П Н  України 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ДЗВО «У М О») 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Н А К А З 

«25» березня 2022 рік м. Біла Церква                 01-06/04 

 

Про затвердження складу і розкладу роботи 

екзаменаційних комісій  

у 2021/2022 навчальному році 

 

Із метою забезпечення роботи екзаменаційних комісій для проведення 

атестації випускників у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти у 2021/2022 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад екзаменаційної комісії за такими галузями 

знань/спеціальностями: 

1.1 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»: 

 

Мілютіна 

Катерина 

Леонідівна 
– 

голова комісії, професорка кафедри психології 

розвитку Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, докторка психологічних 

наук, професорка; 

Торба Наталія 

Григорівна 
– 

заступник голови комісії, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

ДЗВО «УМО», кандидатка психологічних наук, 

доцентка; 

Сидоренко 

Вікторія 

Вікторівна 

– 

член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО»,  

докторка педагогічних наук, професорка; 

Максимов 

Микола 

Володимирович 

– 

член комісії, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», 

доктор психологічних наук, доцент; 

Князєва Марина 

Олексіївна 
– 

секретарка комісії, методистка навчального відділу  

БІНПО ДЗВО «УМО». 
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1.2 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент», спеціалізація 

«Управління навчальним закладом»: 

 

Васильєва 

Олена 

Олексіївна 
– 

голова комісії, декан факультету міжнародного 

туризму та економіки Національного університету 

«Запорізька політехніка», докторка економічних 

наук, доцентка; 
Грозний Ігор 

Сергійович  
– 

заступник голови комісії, завідувач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

ДЗВО «УМО», доктор економічних наук, 

професор; 

Сидоренко 

Вікторія 

Вікторівна 

– 

член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО»,  

докторка педагогічних наук, професорка; 

Горошкова 

Лідія 

Анатоліївна 

– 

член комісії, професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», 

докторка економічних наук, доцентка; 

Князєва Марина 

Олексіївна 
– 

секретарка комісії, методистка навчального відділу  

БІНПО ДЗВО «УМО». 

 

1.3 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент», спеціалізація 

«Адміністративний менеджмент»: 

 

Васильєва 

Олена 

Олексіївна 
– 

голова комісії, декан факультету міжнародного 

туризму та економіки Національного університету 

«Запорізька політехніка», докторка економічних 

наук, доцентка; 

Горошкова 

Лідія 

Анатоліївна 
– 

заступник голови комісії, професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

ДЗВО «УМО», докторка економічних наук, 

доцентка; 

Сидоренко 

Вікторія 

Вікторівна 

– 

член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО»,  

докторка педагогічних наук, професорка; 

Грозний Ігор 

Сергійович – 

член комісії, завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», 

доктор економічних наук, професор; 

Князєва Марина 

Олексіївна 
– 

секретарка комісії, методистка навчального відділу  

БІНПО ДЗВО «УМО». 

 

1.4 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 
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01 «Освіта/Педагогіка» 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація 

«Педагогіка вищої школи»: 

 

Бацуровська 

Ілона 

Вікторівна 
 –  

голова комісії, доцентка кафедри 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, докторка педагогічних наук, 

доцентка; 

Кулішов 

Володимир 

Сергійович 
– 

заступник голови комісії, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Сидоренко 

Вікторія 

Вікторівна 
 

– 

член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО»,  

докторка педагогічних наук, професорка; 

Самойленко 

Олександр 

Миколайович 
 

– 

член комісії, професор кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО 

«УМО», доктор педагогічних наук, доцент; 

Князєва Марина 

Олексіївна 
– 

секретарка комісії, методистка навчального відділу  

БІНПО ДЗВО «УМО». 

 

2. У період із 11.04.2022 р. по 23.04.2022 р. здійснити атестацію 

здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» спеціалізація 

«Управління навчальним закладом», 07 Управління та адміністрування 

073 «Менеджмент» спеціалізація «Адміністративний менеджмент», 

01 «Освіта/Педагогіка» 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізація 

«Педагогіка вищої школи» у змішаному режимі із використанням технологій 

дистанційного навчання.  

4. Затвердити розклад роботи екзаменаційних комісій (додаток 1). 

5. Атестацію випускників БІНПО провести відповідно до графіку 

освітнього процесу та розкладів роботи екзаменаційних комісій.  

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директорка      Вікторія СИДОРЕНКО 
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Додаток до наказу 

 № 01-06/04 від «25» березня 2022р.   
 

 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційних комісій 

 у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  

у 2021/2022 навчальному році  
 

№ 

з/

п 

Спеціальніст

ь 

Група Кількість 

студентів у 

групі 

Іспит 

(назва) 

Дата Час  Аудиторія  

1 073 

Менеджмент 

(УНЗ) 

М-20-11-

зМ (УНЗ) 

І підгрупа  

6 
Захист 

кваліфікацій

ної роботи 

магістра 

12.04.

2022 
11.00 

56 ауд.,  
Режим доступу: 

https://meet.google.

com/twx-jazf-kqs 

 

2 073 

Менеджмент 

(АМ) 

М-20-11-

зМ (АМ) 

І підгрупа  

2 

Захист 

кваліфікацій

ної роботи 

магістра 

13.04.

2022 
11.00 

56 ауд.,  
Режим доступу: 

https://meet.google.

com/twx-jazf-kqs 

  

3 011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

ПВШ-20-

11-зМ 

І підгрупа 

10 

Захист 

кваліфікацій

ної роботи 

магістра 

18.04.

2022 
11.00 

56 ауд.,  
Режим доступу: 

https://meet.google.

com/twx-jazf-kqs 

 

4 053 

Психологія 

ПС-20-11-

зМ 

І підгрупа  

12 

Захист 

кваліфікацій

ної роботи 

магістра 

21.04.

2022 
11.00 

56 ауд.,  
Режим доступу: 

https://meet.google.

com/twx-jazf-kqs 

  

 

 

 

 

 

          Директорка                                                    Вікторія СИДОРЕНКО 
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